










t
^ "^ / , -* — t-r .



I/O o a: j T i u

VERHANDELINGEN

UITGEGEVEN DOOR HET

ZEEUWSCH
GENOOTSCHAP

D £ B,

.1/1

WETENSCHAPPEN
T E

VX I S S I N G E N.

'itnuinüiti'

1 T

trff



UITLEGGING
DER

TITELPLAAT.
De wV5Hï;^t)l, firn- gezeten tip haar Throen^T' yy
Doch, warsch van fabeldicln en vallche Go'on

,

Schept ze in gods bouk haar grootfte zielsvcrlusting.

Twee Zuilen, die 't gevvelffel van haar Kerk
Aan d'eenen karn; bpuwkimftig onderfchraagen

,

Vertoonen '*t jttïrtiVv-s't^H 'èn vL^s>i'r«GS wapenmcrlc j

En WILLEMS beeld, wien 't werk wordt opgedragen,

Doot-luchtig Hoofd van onze Maatfchappy

,

Die, fchoon »och m hem zwakke e^ kindfche jaaren.

Hem li'Eei-fteÜing" -heiir^ ''arbeids , vlug en bly ,

Voor de oogen brengt, met lust om voort te vaaren.

De Tafel met dcu Fooi-grond, ryk bedekt
Mfct Téketifchfts v:&f~Kuuft Cfl WèttnfcMpfen ,

. ïh 't 'Pérge\iiclh , ïöat gi;iaer d'aandaÈlit. Vvekt

Ter zyde van Gordyn en Tempeltrappen,
Getuigen , dat de wectzucht , vlyt en lust

,

Door de Eer gefpoord, aan Zeelands verfte paaien

In onze Vest noch niet zyn uitgebluscht

:

Men ti'acht door nut 'er mede een Prys te haaien.

Handhaving van den Godstdtenst en het Recht,

Cmeesbebulf-, tot Iteun vnn 't menschlyk leven,

\ Nlitiinrbcek-, *tóor "Gods h^xl óns .voorgelegd

,

't Natuurboek, door zyne Almacht zelf befchreven.

De Meetkunst, in haar takken ruim verfpreidt.

De Schilderkunst , zoo fix in kleur en trekken

,

De Piiikmuzyk, die harten opwaarts leidt.

Haar Zuster , die de dofheid zelf kan wekken

,

't Vermogen om door 't helder Spiegelglas

Het Stafrenhelr aan 't hifenstfhlyk oog te klemmen ,-

Of, door ^eTiuI{) 'van Grandboog en 'Kompas^
Op verren tocht een dolle zee te temmen;

Hifloriekunst, die 't oude in 't nieuw lierfchept.

Die munt en fleen van vroeger eeuw doet tuigen

,

Die honing zelfs uit bittren alzem lept

,

En uit vergift weet artzeny te zuigen

,

En wat zich meer liet fchetzen op de print,

Zyn beeldfpraak van het doel, waar heen wy trachterf^

Is 't werk gering? wie deugd en wysheid mint.

Heeft eindlyk op zyn arbeid vi-ucht te wachten.

Dus huwt m' in 't ryk van onzen Waterleeuw

De Scbeepvaardy met de oefening der verftanden.

Der braaven gunst zal by den noesten Zeeuw
Den yvergïoed noch fterker doen ontbranden.

J. J. BRAHE.-
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TE MIDDELBURGj
it PIETER (jILLISSEN<
Drukker van het Zeenwsch Genootfchap^,..- v-o.

der Wetenfchappen, mdcclxxvi. f Zj^^M^^'^
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' i f^ ^
Hes GenöOtJcbap erkent geene exem-

plaaren voor echty dan die door eenen

der Secretaris/en eigenhandig ondertee'

kend zyn. J^suxJ

r.

iV.' '
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ZEEUWS CH GENOOTSCHAP

PER WETENSCHAPPEN
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<T^;^e goedkeuring, waarmede
4^^% onze weetgierige Landge-
nooten de voorgaande deelen der

Verhandelingen, aan het Zeeuwsch
Genootfchap der wetenfchappen
toegezonden , en door het zelve uit-

gegeven, ontfangen hebben, geeft

eene welgegronde en alleraange-

naamfle hope , dat de aanhouden-
de pogingen van het Genootfchap,
ter voórczettinge en uitbreidinge

r. DEEL, ^
3 der
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der nuttigfte wetenfchappen y met
geen minder genoegen zullen ont-

fangen worden. In die verwachtinge
wordt den Nederlanderen het vyfde
deel met blydfchap aangeboden , en
Hun vooraf verflag gegeven van 't

gene by 't zelve Genootfchap , fe-

dert bloeimaand van -t voorgaande
jaar, voorgevallen is, voor zoq
veel zulks noodig is, en het alge-»

meen kan rekenen, daar by voor
zich eenig belang te hebben.

In de algemeene vergaderinge

,

gehouden den achtentwintiglien

van hooimaand 's jaars mdcclxxv,
deedt de Heer winckelman,
Prejident van dit Genootfchap, uit-

voerig verflag van deszelfs tegen-

woordigen flaat, en opende deze
jaarlyfche byeenkomst, uit aanmer-

kinge der tyds omftandigheid , waar

in zy gehouden werdt , met het

^^Oï'lezen van eene verhandelinge.

qvM
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over de 'Jaarmarkten , ofzoogenaam-

de Kermis/en , in ons Vaderland, Vol-

gens de verzochte ea verkregen

vryheid , om dezelve door den

druk gemeen te maken , vindt zy

hier eene plaats; zy was van de-

zen volgenden inhoud.

MYNE HEERENl
JLi'e omftandigheid des tyds , waar in deze

algemeene Vergadering wordt gehouden , be-

paalde my om *c een en ander te zeggen van

de Jaarmarkten, of zoogenaamde jfiL^rm«//^w

,

in ons Vaderland ; zonder echter te treden in

alle byzonderheden , die door van loon *

in zyne beknopte Verhandeling van de Ker-
misfen in Holland, gemeld worden.

In heb alleen toeleg, om my te bepalen

by de oude Graaflyke privilegiën en foortge-

Jyke oorfpronglyke Hukken, en vervolgens

te onderzoeken, in hoe verre de Kermisfen

voor de fteden nuttig of fchadelyk zyn.

Misfchien is dit onaerwerp niet geheel

vreemd ook in betrekking tot ons Genoot-
fchap. Men verhaalt , dat inzonderheid op de
kerraistyden de Rederykers met veel pracht

famen kwamen , hunne fpelen hielden , hunne
vraagen voorftelden , en de beste antwoordea
bekroonden. Elk Uwer weet , wat die lieden

toegebragt hebben tot bevordering van hec
* 4 al?



[ vni ]

algemeen welzyn, en hoe zy, indedonker-
üe tyden, op de bedektfte wyze een flaauw
licht ontftaken (a) , waar by de menfch
op deszelfs wezenlyke belangen begon te rug
te zien. De bewyzen zyn noch voor handen
van 't gene binnen deze ftad daar toe is toege-
bragt door de kamer , welke de blaauwe A-
colye tot blazoen voerde , en tot zinfpreuk

had , Den Geest onderzoekt al.

Naar mate het licht van kennis vermeer-
derd is , hebben andere Gezelfchappen de
plaats dier oude kameren vervangen , en zich

beoeffend om , de kennis met meerder zui-

verheid van zeden paarende,ook voor het al-

gemeen nuttig te zyn. Dit is het byblyvend

oogmerk van de Leden, die hen zich eene

eer rekenen tot zoodanige Gezelfchappen te

behooren ; daar in vinden zy hunne vermaa-

ken ; dit is hun kermis.

Uwe tegenwoordigheid, Myne Heeren

,

in deze vergadering toont, dat Gy zoodani-

gen zyt, en ook thans het gewoel ontweken,
om Uwe edele geesten te verkwikken , door

ook het uwe , tot bevordering van nuttige

Kunsten en Wetenlc: happen en den bloeilland

van dit Genootfchap , toe te brengen,

'K geloof, dat men met (^en Heer van loon
den naam Kermis eigenlyk zou dienen te

noemen Kerkmjs , en dien afleiden uit de ge-

woonte der Oude Christenen of liever Anti-

chris-

., uCaVw. KOPS, Schets eener GcTchiedenisfe der

Rcdurykcii , in de Werken van de Maatfchappy

der Nederl. LectérRunde te Ltydenj II deel W.

2^2. 247. 2J3. 254.
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christenen , by welken zoodanige Kerkmisfen

die plechtige misfen waren , die met groóte

pracht, en onder een toevloed van veel volk,

by de inwying van een nieuwe kerk gevierd

,

en welke jaarlyks ter gedachtenis dier inwy-

ing herhaald werden: dus kan men ze aan-

merken als door het bygeloof uitgedacht met

een goed oogmerk; aan het bywonen van

zulke misfen werden door de Bisfchoppen af-

laaten, geduurende verfcheiden dagen, ver-

knocht tb), en het gemeene volk woonde
^^aarne plechtigheden by , waar door het

ichielyk ontflag kreeg van lange en moeilyke

boetdoeningen.
Dan by het volk is de neering: zoo ging

het ook in dezen; de koopman bragt zyne

waaren aan, en vond koopers, hy kwam het

volgende jaar wederom, en vond zich niet

bedrogen ; allengskens werd de Godsdienst

de dekmantel , en Winzucht de bedoeling

;

misfchien heeft men , om dier verwarringe het

aanftootelyke te benemen , de letter k uit den

naam geligt. Deze aanr/ierking kan echter geen

fteek houden , indien men met martinus

scHOOCKiüS , in zyne verhandeling over de

kermisfen , oordeelt , dat ons woord -kermf'

fe niet zoo veel beduide als kerkmisfe , maar
liever als Merkmisfe , en dat dit ook de rechte

uitfpraak daar van zyn zoude , zoo dat dit

woord zoude zyn faamgefteld-uit twee woor-
den in de middel-eeuw gebruikelyk, name-

(b) VAN MIERIS groot Chaiterbock y-ciw Holland,
Zeeland en Friefland I deel bi. 13Ö, 137.
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lyk Mereada 't geen koopmanfchap , en Mis-
Jaticum 't geen een plaats of ftreek zoude te

kennen geven , waar over iemand , door den
Vorst afgezonden , gefteld was, om 'er de eer-

He beftiering van te hebben. Over welke
beide woorden men nader te recht kan raa-

ken by lïndenbbogius in zyn Glosfarium ,

en vossiüs de vitiis ferm. Lat, Zoo dac

Merkmisfe , of verbasterd kermisfe, niet anders

zyn zoude, dan eene plechtige koophandel,
jaarlyks wederkeerende,in zekere plaatfen of
ftreeken (c).

In 't gemeen zyn deze dagen ook bekend
onder den naam van Markten , Jaarmarkten ,

waar voor in de taal der geleerden doorgaans

de benaming Nundinae gebruikt wordt, doch
die beter door het woord Encaenia zouden
worden uitgedrukt.

FESTus (d) leert ons, dat de Nundinae
die Feestdagen waren, waar op geen Rechts-
plegingen gehouden werden : waar in echter

door een wet van Hortenfius verandering ge-

maakt is. 't Is waarfchynlyk , dat dezelve

meer overeenkomst metonzegewoone week-
dan Jaar-markten gehad hebben , fchoon zy

ook

(c) Zie M. SCHOOCTCri ExercHathnes variae de di~

verfs TKateriis ^ Exercitatio XVI de Evcaeniis, p. 203.
204. my medegedeeld , na de voorlezing dezer
verhandelinge , door de vriendelykheid van den
Heere j. w. te watek. , aan wiens belezendheid,
arbeidzaamlieid en gedienstige vriendfciiap ik ecni-
ge andere wetenswaardige dingen, in dit Huk,
fchuldig ben.

(d^ De verhorum Signipcatioiie ^ voce NÜNDIN^
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pok veel in 't wilde uitliepen , en in brasfe-
ryen en dronkenfchap werden doorgebragt.
Die Romeinfche Marktloopers daar laten-

de , merke ilj aan » dat het houden van vrye
Jaarmarkten geen zaak is van eigen willekeur:
het verleenen van dezelve ftond eertyds in de
macht der Graaven van Holland en Zeeland,
puBER, in zyne Hedendaagfche Rechtsge-
leerdheid , de Jura majestatis minora optel-
lende, zegt, dat daar toe ook wordt gcbragt,
' 't vergunnen van Jaarmarkten , zoo om dat

» de groote famenloop van menfchen niet

,, veiliglyk kan gefchieden zonder kennis der
,j Hooge Machten, als om dat die markten
„'t recht hebben van handfluiting , opftut-

» ting van Executien , Citatien , Arresten en
„ diergelyke Rechtsmiddelen, die van geen
,, Officieren konnen worden toegeftaan , om
„ dat die alleen dienaars en geen meesters

jf,
van de publyke Rechtsorde zyn.

De Graaven verleenden die veeltyds aan dé
Heden, in erkentenis van byzondere gedaane
dienften. Zoo gaf f l o r i s Graaf van Hol-
land, den 25 Maart 1288 (e), aan Meden-
blik en Monnikendam het recht om jaarlyks

een vrye markt van veertien dagen te hou-
den, 't Zelfde recht vergunde Hertog Wil-
lem van Beyeren aan die van Enkhuizen, in

<Jen jaare 1355 ^f). Lang te voren, ten jaare

1323»

Ce) VAN miehis Chartcrb. I deel bl. 482. 486.
491.

(f) VAN MiExiis Chartcrb. II dccl bl. 827. 831.
S35.
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1323, had Graaf Willem aan die van Mid-
delburg twee onderfcheidene Jaar markten toe-

gefiaan en 'er eenige groote voorrechten aan

vastgehecht (g). En om meer andere voor-

beelden te verzvvygen , deze ftad (Vlisfin-

gen) verkreeg van Hertog Albrecht , die , na

de krankzinnigheid van zynen broeder Graaf

Willem den V, tot Ruwaard van deze lan-

den was aangefteld , in die hoedanigheid , en
vervolgens met de Graaflyke waardigheid

bekleed zynde, uinemende blyken van zyne
toegenegenheid : Hy vergunde aan dezelve,

om meenige trouwe dienften , aan zynen
broeder gedaan, eene vrye Jaarmarkt, in-

gaande op St. Simons en Judas dag, en vier

dagen duurende, met alle rechten en vryhe-

den , welke de andere fteden in Walcheren had-

den, volgens zynen brief vanden 12 April 1368
(h). Na dat de Graaflyke Regeering een einde

nam , hebben de Staacen , als de hooge en wetti-

ge Overheden, dit recht aan zich genomen en
geoeffend, en uit dien hoofde, ten jaare 1635,
aan den Magiftraat van Leiden , op deszelfs

verzoek , toegedaan ,den tyd hunnerJaarmarkt
te verfchikken (i). Noch over niet veele

jaaren hebben de Staaten dezer Provintie ge-

toond , dit recht in hunnen boezem te heb-

ben , door op den 3 July van het jaar 1747 de
Regeering van Middelburg, en op den 10 Ju-

ly

Cg") VAN MIERIS Chart. Il dc^el bl. 31Ö.

(h) Dezelve III d. bl. 224. j.w. te water Inhul-

diging van Prins willem den V. Ao. 177Ó. bJ. 7,

(i) oK.LERsbtf(?i:i^' ving van Leiden bl. 2Ó7.
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ly daar aan volge«de die van Goes te mach-
tigen tot het opfchorten der Kermisfen in

dat jaar , laatende echter de vrye graan-

markt in die week aan de laatstgenoemde

ftad toe. Dus lieten hun Edel Mog. zich den
27 Augustus 1764 welgevallen het verrichte

der Regeering van Zierikzec nopens de door
hun Ed. Achtb. geftrekte opfchorting der
vrye Jaarmarkt. Ook vindt men , dat den 14
April 1757 eenige bedenkingen zyn voorge-
dragen omtrent het verkoopen van buiten-

landfche hoeden op de Kermisfen , van la-

kenen en andere goederen, anders dan met
volle ftukken , van buitenlandfche fchoenen
en muilen ; doch waar op het volledig be-

lluit tot noch toe niet tot onze kennis is

gekomen (k). De Staaten van Overysfel
hebben ook , noch in dit loopende jaar , van
dit hun recht gebruik gemaakt , wanneer zy
op den 7 April voorziening doende tegen de
ergernilTen, uit het ontheiligen van den dag
des Heeren ontflaande , verboden het hou-
den van Kermisfen, op zondagen en maan-
dagen , ten platten lande en in de kleine fte-!:

den, voor herbergen of andere particuliere^

huizen < 1).

Ook hebben byzondere fteden zich zulks
wel aangematigd , waar van de Vlasmarkt te

Dordrecht ten voorbeelde kan yerllrekken j^

en eenige nadere bepalingen Omtrent d&
Jaar-

(k) Staaten Notulen van Zeeland op die Da-
tums.

CO Nieuwe Nederlandfche Jaarboeken April 1775.-
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Jaaf'markcen gemaakt Cm) » eo ^^aar toe nöcH
heden konnen gebragc worden die byzóndere
beftellingen, welke de Magillraaten der Ste-

den omtrent de gewoone Jaarmarkten oeffe-

nen, 't zy in de verlenging, verkorting of
verfchikking derzelver i het verbieden van
fommige koopwaaren als anders ; dan in hoe-
ver deze aanmatiging met het ftrengfte recht
beftaanbaar zy , kat ik aan 't onderzoek van
anderen , hen wyzende naar het geen de Heer
VAN LOON (n) daar op heeft aangeteekend;

Zeer groot waren van oude tyden de Rech-
ten en Vryheden der Jaarmarkten in ons Va-
derland.

Een der vocchaamfte' is de Arrest- vryheid.

De Heer jan de timmerman, die der
Rechtsgeleerdheid, zoo wel als andere We-
tenfchappen , door een vroegen dood ontrukt
is, teekent dit aan op het tweede Artikel van
het Kapittel der Coftamen van Middelburgs
fprekende van Arrestementen , en leidt dit af
uit het Privilegie door Graaf Willem den i

Mey 1323 aan de Middelburgers gegeven, en
wyst ons voorts naar de Utrechtfche Jaar-
boekeh van den Heere burman en andere
fchryvers meer. Deze Vryheid bepaalt zich
iiiet alleen tot de Kooplieden , maar ftrekt

zich ook tot de Kermisgangers uit. Dit blykt
allerklaarst uit de Graaflyke Privilegiën, tot

het houden van Jaarmarkten verleend. Om
de

(tri) Groot Placaat- en Chartferboek van Vrieffiand

I deel bl. 54Ö. 547.
(n; Van de keimisfen in Holland bl. 3 en volgg,-
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de bygebragte niet weder op te haaleti , bê*
roepe ik my op het Privilegie, door Hertog
Albrechtden3 January 1381 aan die van Naar-
den verleend (o) , waar by hy "een vast vry-

M geleide geeft eenen iegelyk , die de voorz.

h markten verzoeken of daar komen om te

tf koopen of te verkoopen , geduurende den
„ tyd van de beide Jaarmarkten " , door den
Ruwaard hun toegeftaan. *t Welk noch dui*

delyker bevestigd wordt door het Privilegie

aan de Stad Mechelen door den Graave van
Vlaanderen gegeven , en in den jaare 1309 be-
vestigd door Hertog Willem van Beyeren (p).
Men moet echter opmerken , dat deze

Vryheid zich niet uitftrekt tot het Crimi-
neele: dit zoude eene deur openzetten voor
alle fchelmftukken , en tegen het oogmerk
der Jaarmarkten inlopen : zelfs worden hier

van uitgezonderd ballingen en foortgelyken

,

volgens den inhoud van verfcheiden gift-

brieven , te voren aangehaald , by welken
ik alleen voege het Privilegie van Vrouw
Jacoba aan die van Goes gegeven den 7 Au-
gustus 1417 , waar by zy alle de genen ,

die de Jaarmarkt bezoeken , vryelyk wil
laten vaaren en keeren , met ^lle hunne
goederen^ doch tiitgenomen, zegt zy, "on-
»> ze vyanden, of den genen die uit onzen
,> lande gewoeste ballingen zyn, of den ge-
j, nen die hun zelven uit onzen lande of fte-

*> de voorz., om heure misdaad wille, ver-

$, zwo-

(o) VAN MIERIS Charcerb. III deel bl. 376.

(p) Dezelve IV deel bl. 134.
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» zworen hebben " en bepaalt verder" iiie-

„ mand te houden of te arresteeren binnen

„ deze Jaarmarkt van geenerhande fchuld ,

», bekend of onbekend , ten ware dat die

„ fchuld binnen die Jaarmarkt gemaakt wa-
,, re "(q). In het Privilegie door hun Hoog
Mogendenden 13 Jony 1658 aan de Stad Neu-
zen in Vlaanderen gegeven tot het houden
van een jaarige Vrymarkt en Paardemarkt , op'
zulken bekwaaraen tyd en dagen by den Ma-
giftraat van Neuzen uit te vinden , dat dezelve
geen prsejudicie aan anderen geven, voegen
Hoogstdezelven ook daar benevens de voor-
deelen, dat op dezelve dagen en eenen dag
te voren en eenen dag daarna , allen en een
iegelyk , die hunne waaren , koopmanfchappen
en paarden aldaar ter markt zullen brengenot-

te dezelve markt frequenteeren, mitsgaders al-

le bankroetiers , en de fugitive perfoonen die

om Civile fchulden uit de voorz. Stad hun ab-

fenteeren, zullen genieten allevryheid, zeker-

heid en geleide in t' komen , gaan , ende kee-

ren , zonder ter zake van hunne fchulden (uit-

genomen die op dezelve marktdagen ge-
maakt zullen worden) te mogen worden aan-

gefproken, gearrefteerd of gemolefteerd (r).

In de opgave en 't onderzoek der nadere
bepalingen , welke de Rechsgeleerden teil de-

zen gemaakt hebben , kan ik , naar myn <^g-
merk, niet treeden. Hunne werken overltê

Arres-

Cq) VAN MIERIS Cliarterb. IV deel bl. 417.

(r) Uit eene geauthentifeerde Copie van het Oc-

troy berustende ter Griffie van Neuzen.



C XVII 1

Arresten zyn overvloedig bekend en in elks

handen ; waar uit men mede zien zal , dat de
kundigften onder hen , ook hier in , niet vol-

komen eensgezind zyn. Dan uit zulke ver«»

fchillende gedachten weten anderen, ook in

Kermistyden , hun voordeel te trekken.

Dit verdient noch onze opmerkinge , dit

in *t landfchap Drenthe verfcheiden misdaa-

den, ten tyde der vrye Jaarmarkten begadn,

met dubbele breuken moeten geboet worden
<s), welke wet niet alleen veel voordeels kan
aanbrengen, maar ook, naar myn oordeel,

op gronden van billykheid rust en gefchikt is

ter voorkoming van veelerleye baldadigheden,

by die gelegenheid te vreezen.

Er zyn , die onder de vryheden der Jaar-

markten , ook die van tol en gelei- gelden

willen geteld hebben j doch dit fchynt van
genoegzaamen grond ontbloot in opzicht tot

ons Vaderland. De Graaflyke Gifebrieven
zyn myne waarborgen. Want Graaf Willem
behield aan zich , in den jaare 1323 , het tol-

rccht der fchepen en waaren , welke naar

de Jaarmarkt te Middelburg komen zouden
^

(t). Dit zelfde recht behield Hertog Wil-
lem van Beyeren in *t jaar 1355 voor zich en
zyne nakomelingen, ten aanzien van de Jaar-

markt de Enkhuizen (u) , en Vrouw Jacoba
bepiaalde in haar Privilegie des jaars 1417, de
tollen, die haar moesten betaald worden ten

V^ DEEL. * * tyde

Cs) Landrecht van Drenthe IV boek art. 31. bl,

1Ö6.

(t) VAM MIERIS Chaitprb. II deel bl. 31Ö.

Cu) Aldaar II deel bl. 831. 835.
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tyde der Jaarmarkt te Góes (w). Noch veel
vroeger ten jaare 1288 behield Graaf Floris

voor zich en zyne nakomelingen het recht

der tollen op de vrye Jaarmarkten te Meden-
blik en Monnikendam (x|. Welke nadere bepa-
lingen , naderhand, in de byzondere Heden
hier omtrenr gemaakt zyn, is buiten myn be-
ilek thans te behandelen.
. Men heeft onderzoek gedaan , hoe lang de-
ze voorrechten duuren, en tot hoe ver zy
zich uitftrekken ; of zy te gelyk met de Jaar-
markten eindigen , dan langer tyd duuren ; of
zy zich alleen bepaalen tot der Steden Juris-

diftie , dan ook tot de afgelegene plaatfen ,

waar door de Kooplieden gaan en keercn
moeten. Er zyn , die dit laatfte gevoelen,
en zich gronden op de redenkaveling van den
Zeeuwfchen Rechusgeleerden everhardi,
die dus redeneert. Gelyk iemanti binnen de
Stad Middelburg, geduurende de Jaarmarkt,
niet mag worden aangehouden, zoo ook niet

binnen de haven van Arnemuiden, om reden

de vreemde Kooplieden niet dan langs dien

weg te Middelburg konnen komen ; en die

laat zich hooren ,en fchynt niet flrydigmet de
redelykheid. Ten opzichte onzer Jaarmark-
ten zou men konnen zeggen, dat gelyk die

vryheden aan de plaatfen verleend zyn , zoo
ook het gaan en keeren tot en van dezelve
vry moet zyn; immers Graaf Florens de V,
ten jaare 1270 (y) aan de Schiedammers een

Jaarr

(w) VAN MiERjs Chaf terb. IV deel bl. 417.
(X Aldaar I deel bl 482. 48Ó. 491,
(y) Aldaar I deel bl. 352.
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Jaarmarkt verleenende , zegt "zullende wy
„ hen ijQ opzichte van derzelver goederen en
«> perfooöén, komende, blyvende en kee*
i, rende , alom in ons land en gebied ondef^
» onze befcherming en vrygeleide neemen'*,
In het Privilegie aan die van Naarden den 3
January 1 381 verleend , vindt men, dat gegeven
wordt "eenen iegelyk , die de voorz. nit.rkten

» verzoeken, of daar komen om te koopenof
w verkoopen , een vast vrygekide met hunne
*, goederente vaaren en te keeren, duurende
n die. voorz. tyd uit , dat die markten we-
» zen bullen" (z). En uit die tyds bepaaling
keren wy , dat die voorrechten met den tyd
der Jaarmarkten eindigen, ten zy daar om-
trent andere bepaalingen van tyd mochten ge-
maakt zyn. Zoo vinden wy, dat de Bisfchop
van utrecht aan Sweder van Bufichem ten

Jaare 1272 het houden van twee vrye Jaar-
markten in zyne heerlykheid vergunnende,
te gélyk allen die op dezelve komen zouden
in zyne en der Kerke van Utrecht befcher-

ming neemt, "drie dagen voof het oprich-

h ten , en drie dagen na het wegneemen van
M hetKermis kruis" (a) ; en wanneer den 20
December van den jaare 1409 , die van Me-
chelen, de Rotterdammers tot hunne Jaar-

markt noodigden , was het onder verzekering
"van te zullen mogen vryelyk en veilig ko-
,t men, trekken en wederkeeren, mit heure
t> goeden, endekoopmanfchappen, de voorz,

* * 2 „ markt

(z) VAN MIERIS Charteib. III deel. bl. 37Ó.
{a) Aldaar I deel bl. 36Ó.
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n markt geduurende, ende veertien dagen

n voor ende vrertien dagen na elke markt

n voor7,» volgende (b).

Het zoo even aangehaalde van het op-
rchren en wegneemen van het kermis kruis

geeft my gelegenheid daar uit optemaaken ,

dac de kermisfen doorgaans maar acht dagen
duuren , v/yl by de R(jomschgezinden de

feesten der inwying van kerken ook zelden

van langer duur waren , en dat , gelyk geene
wying van kerken , of andere Godsdienftige

gellicnten , gerekend kon worden wettig ge-

fchied te zyn , voor dat de Bisfchop der plaats

hec kruis geplant hadde , daar uit waarfchyn-
lyk optitaan is de gewoonte , die oudtyds by
de Jas. TDarkten plaats gehad heeft, dat men
narr^e-ntlyk voor de poorten der Steden , waar
in de Jaarmarkten gehouden werden , en ge-

di urende den tyd van dezelve, een kruis

pa.Lter gelyk nu de kruisfen , by de Room-
fche Kerken , een teeken waren van de vrye
afl=iaten, die d^ar aan verleend waren, zoo
toonden deze kruisfen , dat *er voor een ieder

vrye toegang tot die Steden , en genot van
de voorrechten der Jaarmarkt was. Dat de-

ze gewoonte plaats gehad hebbe , vindt men by
den Heer van loon uit goede befcheiden be-

wezen , en blykt duidelyk uit de woorden van
Hertog Albrecht , in 't Privilegie ten jaare

1381 aan die van Naarden gegeven, waar byhy
hun toefiaat twee vrye Jaarmarkten , elk duu-

ren-

(b) VAN MIERIS Chart. IV deel bl. 134. Het
privilegie van hun H. H. M. M. aan dievanNeu*»
zen, hier voren aangehaald bladz. xvi.
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rende acht dagen lang „ ende drie daghen voer

dat men 't cruus rechc ende drie daghen na

dat men 't vellet " (g>.

Eeuwen lang heeft dit oud gebruik ftand

gegrepen , en is noch niet overal verbannen ; 't

gene echter in de meefte plaatfen gefchiedde

,

misfchien wel na den tyd der Reformatie in

Nederland, toen veele foortgelyke gewoon-
ten met opzet zyn afgefchaft. Hoe die zjt
in eenige plaatfen worden de kermisfen in-

cn uit- getrommeld ; in fommige worden de
Jaarmarkten in- en uit- geluid; in Middelburg
met trompettengefchal ingeroepen en weg-
geblaazen ; in deze Stad hebben geene plech-
tigheden plaats by die gelegenheid.

Zulke groote voorrechten moeten ons geen
kleinen dunk van de kermisfen doen hebben;
zeker moeten die als nuttig en voordeelig
gerekend zyn geworden : zouden anders de
Steden daarom verzocht hebben ? zouden de
Graaven hec verleenen van dezelve anders
aangemerkt hebben als belooningen voor be-
wezen diensten ? Zou ieder kermis in deze
Stad noch anders een herinnering zyn van
haare trouwe diensten aan Graaf Willem der\
V bewezen , waar van Hertog Albrecht by 't

vergunnen der Jaarmarkt aan de Vlisfingers

met zulken ophef fprak (d) ?

't Kan zyn , dat dit oudtyds uit dit gezicht-
punt befchouwd zy ; maar is dat nut en voor-
deel noch in onze tegenwoordige kermisfen

* * 3 te

CO VAN MIERIS Chart. III deel bl,;37ö.

Cd) Aldaar III deel bl. 224.



[ XXII ]

te vinden? ik twyifele grootelyks daar aan,
en geJoove, dat de meeste winkeliers in de
Sreden my in deze twyiFeling bevestigen

houden.
't Is waar , de kermisfen lokken veel volk

naar de Steden, alle monden moeten eeten,
dit geeft vertier van levensmiddelen; maar
wie worden daar meest by bevoordeeld , en
heeft de vermeerdering van den prys der le-

vensmiddelen , die het meerder vertier maakt,
geen invloed op de daaglykfche uitgaaf der
inwonende burgeren ? is dat meerder vertier

ook wel zoo aanmerkelyk, konnen wy dat

uit het zien van een marktkraamers maaltyd
opmaken ?

Doch toegeflaan zynde , dat dit vertier

voordeelig zy , dan zal het ook mogelyk wel
het eenigst voordeel zyn, dat de kermisfen
aanbrengen; en voor zoo veel my aangaat,
zoude ik dezelve , zoo als die nu zyn , eer

fchadelyk en nadeelig dan nuttig en voordee-
lig keuren.

Jk merkte te voren aan dat zy haaren oor-
fprong uit eene Godsdienstige plechtigheid

hebben , en hoewel die enkel bygeloovig
was ,zou men dus de kermisfen niet kwaad in

haaren oorfprong konnen noemen, en derhal-i-

ven hopen , dat zy door lengte van tyd zouden
konnen verbeterd worden. Doch ik geloove ,

dat die tyd ver af is, en die hope flaauwe
gronden heeft , nu 'er van die kerkmisfen niets

is overgebleven dan de verbastering van die

jTiaaltyden , welke in die eerfte,t;yden , met vro-

iykbeid en Gpdsdiensc, gehouden werden ,

maar
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maar al fpoedig in brasferyen en dronkenfchap-

pen veranderden , zoo dat het meer Bacchus-

feesten dan gedachtenisfen van Martelaaren

en Heiligen werden , waar tegen de Oudva-
der AüGüSTiNüS zich reeds in zynen tyd ver-

zettede, en welke het Concilie onder Paus

EüGENiüs den III daarom noodig oordeelde

geheel aftefchaffen.

Dan die Canon heeft op onze kermisfen

geen verbindende kracht, en 't gemeene volkje

leeft veel meer naar het voorbeeld van dien

foldaat Rundigerus, van wien alkemade (e)

verhaalt , dat hy alle kermisfen bezocht , al-

leen om dat hy 'er goeden wyn vond ; en
op veelen zou men noch konnen toepasfen

,

't geen wy by van loon (i) , omtrent
de Thielenaars , vinden aangeteekend , dat zy
al in den vroegen morgen aan 'c drinken wa-
ren, en den grootsten lof gaven aan hun, die

met 't meeste geraas anderen tot gekheden en
dcinken aanzetten : hier toe bragten zy hun
geld by den anderen, hier toe maakten zy
drinkgelagen ; en hoe grooter feesten , hoe
dapperer zy den beker ligtten. Laaten de
kroegenen herbergen, flraaten en wegen,
voor my dit beveiligen , gelyk zy tevens een
bewys van gepleegd wordende hoerery en
overfpel zullen konnen opleveren. Jk weet
wel , dat dit by de hef van 't volk wel 't meest
in 't openbaar plaats heeft , en dat dit , zoo
wel als de daar uit geboren wordende krak-

keelen en vechteryen , de reden waren, waar-
* * 4 om

(e) Nederl. Displegtigheden I deel kap. 31 ^ i'ö.

XO Van, de kermisfen bl. 71.
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om Keizer Karel de V by Plakaat van den'7 Oft.

1531 <g) vvilde , dat de kermisfen overal opf

den zelfden tyd en wel trepaaJd maar geduu*
rende eenen dag zouden gehouden worden;
maar men kan niet als met een zekere ver-
wonoering zien, dat 'er geen ftanden in de
Maatfchappy gevonden worden , waar op de
kermistyden geen invloed hebben: 't fchynq
of die tyden eene algemeene verandering
in een ieder te weeg brengen , de menfchen
zyn voor en na dezelve niet, die zy in die
tyden vertoonen te wezen ; de nieuwsgierig-
heid wordt het algemeene beweegrad, elk
raakt op de been , al de huizen ftaan open ,

elk is welkom , 't is of de oude gastvryheid
herleefde, de dagen zyn te kort, de nachten
hebben hunne vermaaklykheden , de hoogfte
rangen verlaagen zich » de deftigheid. ont-
fronst het gelaat, de zedigheid bloost min-
der, en de tederste ooren hooren zonder,

kwetfing de grootfte dubbelzinnigheden : ik

geloof, dat ik, dit zeggende, niet te ver ge^
gaan ben , en dat het genoeg is om hier mede
te bewyzen, 't geen ik bedoelde, dat, immers
ten opzichte van het Zedelyke , de kermisfen
meer fchadelyk en nadeeiig dan nqttig en
voordeelig zyn.

Maar zyn ze zulks ook niet ten opzichte
van den koophandel en de burgery ? 'k meea
ja. Zal het recht kermis zyn , dan moeten
^r veel verkoopers na?r toe komen , diq

moe*!

Cg) GrQQt plakagtboek van Holland epz;. I deel
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Moeten gelokt en aangemoedigd , wel ont-
fangen en onthaald worden : hierom zegt de
Magiftraat van Leiden in zekere publica-

tie van den jaare 1577 (h) „ Zulks de voorz.

„ van Leiden gedenken zullen , die van de
„ verste wegen ende met de meeste en kos-

„ telykfle waaren aldaar ter markt komen
„ zullen , elk in den zynen te befchenken en-

,, de vereeren. " Tot wiens kosten komt
dit ? is 't niet al dikwyls van de zulken , die

zich een geheel jaar fober moeten behelpen
om op kermis een fchoceltje aan een vreem-
deling te konnen opdisfen.

Voor de kykers en koopers moet ook zorg
gedragen worden ; in de zoo even aange-
aalde Leidfche afkondiging wordt bepaald,

,, dat op den vierden dag de fpelen en ver-

,, tooningen^ tot verheuging van een iege-

^, lyk die ter voorz. markt gekomen zyn , zul-

„ len gef^aaa worden. " Maar wat is 't ge-
volg? de kermis is noch naauwlyks voorby,
of 't kermispakje ftaat al in den lombaard.

Bezien wy 't van den kant der waaren , die

te koop gebragt worden , wat zyn ze voor
*t grootst gedeelte ? veeltyds zulke die men
volftrekt oncbeeren kan , en daar men niet
aan denken zou om ze te koopen , kwamen
ze niet by deze gelegenheid gevallig voor
het oog. Doorgaans zyn de meeste flecht
in foort, fchoon voor 't oog is half verkocht;
jnaar ziet men 't na, komt hec in 't gebruik,

* * 5 hoe

(h) Oftroyen, Handvesten en Accoorden van
loeiden , bl. 17Ö.
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hoe valt het niet dikwyls zoo tegen , dat de
kooper 't zich beklaagt en geen anderen troost

heeft dan te denken , ja , 't is kermis goed.
Voegen wy hier nu noch by , tot een bewys
van de fchadelykheid der kermisfen , het groot
voorrecht 't geen de kraamers genieten , dat

25y, namentlyk, alles voor gereed geld ver-

koopen en het genoegen hebben aanftonds be-
taald te worden; intusfchea degereede pen-
ningen gaan ten lande uit, en die eens ver-
trokken zyn keeren niet weder , dan voor zoo
veel een kraamer noodig heeft om de kos-
ten te betaalen van de reize , die hy in een
volgend jaar gretig onderneemt, op hope
van 'er noch meer te zullen uitdragen.

'k Weet wel, dat men hier tegen inbrengt,
dat 'er veel dingen zyn , die men buiten de ker-

misfen niet krygen kan ; maar ik durve wel
vraagen , zyn dat zulke die men volftrekt noo-
dig heeft , of zulke die men zeer ligt misfen
kan, zulke die overtollig zyn en maar alleen

den last om ze te bewaaren en te onderhou-
den met zich brengen ? ik ftaa toe , dat men in

alle Steden juist niet altoos alles kan krygen

,

voornamentlyk met opzicht tot het laatfte

foort ; maar wat zyn die , dan voorwerpen van
luxe, en leert de ondervinding niet, dat dit

woord ook een kwaade beduidenis kan heb-
ben ? zoude het wel fchaaden konnen , al waren
die voorwerpen nergens te krygen? en, 't zy
al eena , dat men niet aUes in zyn eigen Stad
by zyne Medeburgers krygen konne , levert

dan by voorbeeld Middelburg niet op , 't geen
te Vlisfingen en te Veere ontbreekt ? vindt men

daar
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daar niet , zoo wel als in andere groote Steden,
en het noodzaaklyke en het overtollige ?

Men voert hier noch tegen aan , dat onze
werklieden dien fmaak niet hebben, w^elken
men by anderen vindt : 't kan zyn, dat dit om-
trent fommige zaaken plaats hebbe , maar in *c

algemeen gaat dit niec door , en ook zou
d.e wel ras verbeterd worden , indien zy het
voorrecht hadden, koopers en betaalers te

vinden.

't Geen noch wel 't meest in voordeel
der Jaarmarkten dingen zoude, is, dat wa-
ren 'er die niet , men dan gevaar zou loopen

,

dat de winkeliers in de fleden Monopolis-
ten zouden worden, en gelegenheid hebben
elk naar hunnen zin en ten duurften pryze
te doen betaalen : mogelyk zou dit met den tyd
konnen plaats hebben omtrent zulke goede-
ren , die aan zekere Gildens bepaald zyn ; om-
trent andere twyffele ik , en geloove dat het
nuttiger zyn zoude alle gildens af te fchaffen

en opentezetteii , dan nu aan een timmer-
man te verbieden een fchrynwerker of wit-
werker te wezen ; laat elk zyn best doen en
vry zyn, de deugd van 't goed en de minfte
pryzen lokken de koopers ; en wat zyn de gil-

de-geiden, dan lasten voor de gilde- broe-
ders , en fondfen voor flempmaalen , die den
tyd aan den arbeidsman ontneeraen , terwyl
hy die waarneemt, en 'er zynen op behaaldea
roes uitflaapt. Doch deze ftof zoude my te
ver afvoeren van myn bedoeld oogmerk , en
het zoude ook thans de tyd niet zyn te on-
derzoeken, of de Monopolien nuttig of fcha-

delyk



[ xxvni ]

delyk zyn, behalven ook dat een onzer Me^
deledt'H dit ftuk al over lang behandeld heeft.

Liever zal ik my ten einde fpoeden , mee
dien wensch, dat deze onze plechtige jaar-

lykfche vergaderins?, fchoon minder volkryk
dan andere byeenkorasten by gelegenheid
der Jaarmarkten , echter meer voordeel aan
het algemeen zal toebrengen.

Wyders las de Heer van iperen

eenige bedenkingen voor , waar by
Hy , onder anderen , te kennen
gaf, dat 2yne lust en vooruitzicht

zich uitftrekten tot het fchryven

van drie verhandelingen. De Edel-

moedigheid zoude Hy wysgeerig
trachten te ontvouwen , en haaren

machtigen invloed op \ geluk der

menfchelyke Maatfchappye, en op
de gedachten en werkdaadige oei-

feningen der Christenen , toete-

pasfen. In eene andere zou Hy
het Natve of bevallig-trefFende der

openbaare welfprekendheid zoeken
uittevinden, de regelen van het

waare Naïve optegeven , en de
raad-
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raadfel-vfaag , nxaarom een mm iun-

dig Redenaar dikwyls meer dan een

kundiger voldoet^ zoo zoeken opte-

losfen , dat Hy den kundigeren
,

eenigzins ten minften , den weg
hoopte te wyzen om, zoo wel als

de min kundigen, aan allerhande

flag van toehoorders genoegen te

geven , zonder nochtans in de ge-

breken, lompigheden en leemten

der min ervarenen te vervallen. En
in dit gedeelte der Redenvoerkun-

de hoopte Hy eenen ftap verder

te doen , dan Mozes Mendehzoon,

Eindelyk was zyn voornemen, de
zoogenaamde vloek-PJalmen , in de
H. Schrift voorkomende, van wreed-
heid en gebrek van menfchen-en
vyandsliefde vry te pleiten , en de-

zelve gedeeltelyk voor oorlogslie-

deren te doen doorgaan, en voor
Prophetifche bezweringen , byna
in dien fmaak, als Balak, der Moa-
biten Koning, gaarne gezien hadt,

dat
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dat Bileam zyne voorzeggingen te»

gen Ifraël inrichtte. Noch in *t

voorbygaan meldinge makende
van zyne nadere pogingen ter ver-

beteringe der noch woeste , onbe-

bouwde en onbeplante landen, in

de gewesten van ons Vaderland
,

merkte de Heer van iperen aan
,

dat misfchien de vroonen van
Walcheren en de duinen van Schou-

wen noch iets konnen winnen, by
het gebruik zyner proefondervin-

delyke waarnemingen over den
Landbouw , fchoon andere Provin-

ciën 'er meer nut uit konnen trek-

ken. Doch de droevige toeftand

van onze Zeeuwfche weiden kon
ligtelyk verbeterd worden. Wat
doen 'er die hoogten en laagten,

die meenigvuldige doornhagen en
braambosien ? Waarom maakt men
die niet effen ? Waarom ftrooit

men 'er geen asch op , en waarom
ompoot men dezelve niet met el-

fen
,
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fen , berken of beuken - ftruiken
,

welke oneindig meer voordeel ge-

ven, dan de wilgen -pooten, wel-

ke men hier en daar rondom de
weilanden aantreft ? Andere byzon-

derheden van onzen landbouw ging

die Heer voorby, om dat Hy niet

wel meldinge kon maken van 't

gene Hy aan de Haarlemfche Maat-

fchappy, dien aangaande , opzet-

telyk te berichten hadt.

Nopens de vraag, voor dit jaar

vastgefleld , en betreffende de fiuk-

ken der Nederlandfche enZeeuw-
fche gefchiedenisfen , tot nu toe niet

naauwkeurig genoeg behandeld

,

was het Genootfchap van oordeel,

dat de ingekomen antwoorden niet

voldoende waren , fchoon één der-

zelver duidelyke blyken oplever-

de, dat de Schryver daar van een
man was , doorkneed in 's Lands
hiftorien en byzonderlyk in 't ver-

ftand
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ftand der Graaflyke regeeringé.

Hoedanig het befluit van het Ge-
nootfchap daar omtrent geweest
zy,en welke vraag, nu, opnieuw^
ter beantwoordinge voorgemeld
wierde , blykt uit het Programma

,

in deze vergaderinge vastgefteld

,

en 't gene van den volgenden in-

houd was

:

Het ZEEUWSCH GENOOTSCHAP t)E»

WETENSCHAPPEN TE VLISSINGEN
heeft, in zyne jaarlykfche algemeene Verga-
deringe , gehouden den achtentwintigften

van hooimaand 's jaars mdcclxxv, geoordeeld,
dat op de vraag : IVelke gedeelten van de Ne-
deftandfche Hiftorie , byzonder van Zeeland ,

zy« tot nu toe niet naauwkeurig genoeg behan-

deld f eri uit lüelke bronnen zouden dezelve in een

beter licht kannen gefield worden ter aanvul-

tinge en voltooijinge der T^aderlandjche Ge-
fchiedenisfen ? geene voldoende antwoor-
den zyn ingekomen } doch dat echter de
Schryver , die tot zinfpreuk gebruikte Pro
Patria, in zyne toegezonden verhandelingc
blyken heeft gegeven van ongemeene kundig-

heid in 's Lands gefchiedenisfen , vooral met
opzicht tot den aart der Graaflyke regee-

ringé.

Het
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Het Genootfchap , in aanmefldnge nemend
de het nut der gemelde vrage , en genegea
zynde om dien en andere Schryvers tot eenö
nadere behandelinge daar van uittenoodigen >

heeft befloten dezelve andermaal optegeven^
om beantwoord te worden voor den eerften

van louwmaand des jaars mdcclxxvii , meS
toezegginge van een' dubbelen gouden eer-

penning aan den genen , die deze vraag op
eene voldoende wyze zal beantwoord heb-
ben. De Schryvers behooren zich alleen

te bepalen by de zeven vereenigde Nederland-
fche Gewesten en onderhoorige landen. Zy
worden verzocht , hunne aandacht niet enkel

op één fluk te vestigen , maar , zoo veel mo-
gelyk , op alle duistere gedeelten van onze
Vaderlandfche Hiftorie, en in 't byzonder op
het aandeel der Edelen en eigenerfden in 's

Lands regeeringe ten tyde der Graaven, de
opvolginge in de Graaflyke huizen en hoe
dezelve op de vrouwen kon komen , het on-
derfcheid in die regeeringswyze in de Tfoeg-
fte en latere eeuwen , den oorfprong der ge-
fchillen tusfchen Vlaanderen en Zeeland , den
invloed derzelver op de Zeeuwfche rechten

,

het byzonder Keizerlyk leen van Zeeland be-

westen fchelde, de grensfcheidingen van 'c

Graaflyk gebied van Holland en Zeeland mee
dat van de nabuuren , het Burg- graaffchap

van Zeeland , en meer dergelyke pun-
ten. Ook verwacht het Genootfchap ,

dat de Schryvers de bronnen kortelyk zullen

aanwyzen , waar uit deze en meer andere
duistere ilukken in een beter licht , dan tot

V* JDEEL,
*** nu
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nn toe gefchiedde , zouden konnen gefteldl

worden.
De vraag, in 't vorige Programma opge-

geven, en welke voor den eerften van louw-
maand 's jaars mdcclxxvi zal moeten beant-
woord zyn , is van dezen inhoud ; IVelke zyn
de óuidelyke en onderfcheiden kenmerken van
die befmettetyke rotkoorts (febris maligna pu-
trida) , welke thans zoo algemeen befpeurd wordt
op de uitgaande Oost-Tndifche Schepen dezer
tanden i door welke oorzaaken wordt deze koorts

voortgebragt , en welke zyn de middelen om de-
zelve te behandelen f voortekomen en den voort'
gang daar van te fluiten ?

Het Genootfchap belooft een gouden eer-
penning , op deszelfs gewoonen ftempel ge-
ilagen , aan den genen , die deze vraag vol-
doende zal beantwoord hebben : onder voor-
waarden , dat de antwoorden , niet met de
eigen naamen der Schryveren , maar met een
zinfpreuk geteekend , en met een verzegeld
brieffe , 't welk dezelfde zinfpreuk tot op-
fchrift heeft en waar in de naam en woon-
plaats van den.Schryver gemeld flaan, aan
den Heere Jnstus Tjeenk , Secretaris van
het Zeeuwsch Genootfchap, worden toege-
zonden ; dat de Verhandelingen zeer leesbaar

gefchreven zyn , met byvoeginge van een
affchrifc of dubbel derzelver , en opgefteld

zyn in de Nederduitfche, Latynfche of Fran-
fche taal ; dat de Antwoorden franco worden
toegezonden voor den bepaalden tyd , na
welken geene meer tot den prys zullen wor-
den toegelaten 5 en dat hy, die den prys be-

halen
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halen zal , zyne bekroonde verhafldelinge

niet afzonderlyk zal laten drukken , of by

eenig ander werk algemeen maken , zonder

verkregen toeftemminge van dit Genootfchap.

Het zal aan elk, wie hy zy, vryftaan, naar

den prys te dingen , alleen uitgezonderd zul-

ken, die in eenig opzicht Leden van dit Ge-

nootfchap zyn ; die echter over de opgege-

ven vraag konnen fchryven en hunne verhan-

delingen , op de gezegde wyze, laten toeko-

men , doch met deze bepalinge , dat zy achter

de zinfpreuk , zoo wel op de verhandelinge als

boven op het verzegeld briefje , deze woorden

:

Lid van het Zeeuwsch Genootfchap: plaatfen.

Gelyk het Genootfchap gaarne gebruik

zal maken van den arbeid der laatften , tea

nutte van het algemeen , zoo behoudt het

ook voor zich het recht , om de toegezon-

den antwoorden van zulken die geen Leden

zyn, fchoon zy met den prys niet bekroond

werden, geheel of ten deele , te doen druk-

ken , 't zy onder de bygevoegde zinfpreuken ,

of met meldinge der naamen , wanneer de

Schryvers goedvinden dezelve aan 't Genoot-

fchap bekend.te maken , na dat de eerprys

aan het meest voldoende antwoord zal toe-

gewezen zyn.

By gelegenheid der algemeene

vergaderinge van het Zeeuwsch
Genootfchap , den dertigflen van

hooimaand dezes jaars, gafde Heer
«*ö 2 WINC-
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WiNCKELMAN naauwkeurig openiti-

ge van 't gene, federt een jaar,

by 't zelve voorgevallen was, zoo
tot welzyn dezer Maatfchappye

,

als tot bevorderinge der weten-
fchappen. Waarop de Heer van
IPEREN eene verhandelinge voor-
las , behelzende iels over het Naï-
ve , en welke , op verzoek ^^r te-

genwoordig zynde Leden , door
den Schryver ten gebruike van het

Genootfchap gelaten is.

Wyders ging men over ter be-

oordeelinge der antwoorden ap de
vraag , nopens de duidelyke en
onderfcheiden kenmerken van de
befmettelyke rotkoorts op de uit-

gaande Oost-Indifche fchepen , de
oorzaaken daar van , en de beste

middelen om dezelve te behande-

len, te voorkomen en te fluiten.

De bedenkingen van verfcheiden

Geneesheeren , Leden van dit Ge-
nootfchap, over alle de,.^twoor-

den
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den fchriftelyk ingeleverd zynde,

werden gehoord en in overwegin-

ge genomen ; en daarop is béfloten,

den gouden eerprys toetewyzen
aan den Schryver van hec ant-

woord, ingekomen onder de zin-

fpreuk Principiis ohjla , en
,
gelyk

vervolgens bleek, opgefleld door
den Heer johannes veirac , Med.
Doei. te Rotterdam; zullende aan

den Schryver der verhandelinge , tot

opfchrift voerende In ufum piélici

JBatavorum, een zilveren eerpen-

ning vereerd worden , wanneer
hy zynen naam aan het Genoot-
fchap wilde bekend maken. Kort
daarna openbaarde zich , als Schry-

ver van dit antwoord , de Heer
B. HUSSEM

, gewoon Heelmeester
by de Admiraliteit te Amfterdam.
Ook befloot het Genootfchap , zoo
veel mogelyk en nuttig is, ge-

bruik te maken van twee andere

antwoordeo , wier zinfpreuken wa-
^^^

3 ren,
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ren , Tot voorhehoedïng , en Ui de-

fint vires , tarnen voluntas e/i lau-

danda : de Schryver van het eerst-

gemelde is, naderhand, gebleken

te zyn e^echiel lombard, Heel-

meester in dienst der Oost-indifche

Maatfchappye ter kamer Zeeland ;

doch de Schryver van het laatfte

heeft verkoren , onbekend te bly-

ven.

Eindelyk is , in deze vergade-

ringe , ter beantwoordinge voor

den eerflen van louwmaand des

jaars mdcclxxvii en mdcclxxviii,

rader vastgefleld, hetnafporen van

de duistere gedeelten der Neder-

landfche en Zeeuwsche gefchiede-

nisfen: en nu voor de eerfte maal

opgegeven, het onderzoeken van

de oorzaaken der groote fchade,

welke de ingezetenen van Zee-

land door de nadeelige wisfelkours

lyden ; en het uitvinden van mid-

delen, waar door die fchade kon
voor-
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voorgekomen worden, zonder de-

ze Provincie in gevaar van ge-

brek aan gereede penningen te

brengen, maar dezelve in tegen-

deel in ftaat te houden ,
om de

benoodigde nieuwe geldfpe^en te

konnen doen munten ; en eindelyk

het nafporen van middelen ,
om

de muntfpe9ien door ons geheel

Gemeenebest op een' gelyken voet

van gehalte en waarde te brengen ,

met dit gevolg , dat op alle de

munten , op den duur , zoo gou-

den als zilveren rpe9ien tot de be-

paalde of noch te bepalen gehalte

en waarde zouden konnen aange-

munt worden.

Het Programma, waar in, aan

het algemeen, bericht van de be-

kroonde en op nieuw voorgemel-

de vragen gegeven werdt ,
was

als volgt;

•«» X Het
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Het ZEEÜWSCH GENOOTSCHAP DER
WETENSCHAPPEN TE VLISSINGEN

heeft, in zyne jaarlykfche algemeene Verga-p
deringe , gehouden den dertigften van hooi-
maand des jaars mdcclxxvi, geoordeeld , dat
de vraag :

" IVelke zyn de duidelyke en onder'
K Jchiden kenmerken van de befmettelyke Rot-
w koorts , (febris maligna putrida) , ivelke thans
tt zoo algemeen befpeurd wordt op de uitgaan'

„ de Ooil'Indifche fchepen dezer tanden ; door
V welke oorzaaken wordt deze koorts voortge-

M bragt , en welke zyn de middelen om dezelve

») te behandelen , voor te komen en den voort-

*' S'^^'S '^^ar van tejluiten ? " besc beantwoord
was door den fchryver , die tot ZinfpreurC
heefc gebruikt , Prj^cipiis Objia , en denzel^-
ven den gouden eèrpenning toegewezen ;

zynde by de openinge van deszelfs verzegeld
billet bevonden de fchryver te zyn , de Heer
joHANNfis VEiRAC, Medictnas Doctor te Rot'
terdam.
En in aanmerkinge genomen zynde hel

verdienüelyke in het antwoord onder d^
Zinfpreuk Jn ufum publici Batavorum , is aan
den fchryver van hetzelve een zilveren eer-
penning , mede op den gewoonen ftempel
van het Genootfchap geflagen , toegewezen j

wordende die fchryver derhalven verzocht
zynen naam aan het Genootfchap te willen
f)ekend maken.

Ingevolge de Vryheid door het Genoot-
fchap aan zich behouden , zal het zelve ook
gebruik maken van de antwoorden ingekomen
ipilder d^ fpreuken : 7?^ yoorbehoedin^ , en

4^1
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Ut defint Vires tarnen vohntas est taudanda,

en worden die fchryvers verzocht, dac zy,

des goedvindende, hunne naamen gelieven

bekend te maken voor den eerflen van Wyn-
mand dezes jaars.

Het Genootfchap herhaalt by dezen de
vraag om beantwoord te worden voor den
eerden van Louwmaand des jaars mdcclxxvii,

IVelke gedeelten van de Nedertandfche His-
torie f byzonder van Zeeland , zyn tot nu to&

niet naauwkeurig genoeg behandeld, en uit wel-

ke bronnen zouden dezelve in een beter licht kan-

nen gejleld worden ter aanvullinge en voltooi"

jinge der f^aderlandfche gefchiedenisfen ? en
verzoekt de fchryvers in 't oog te willen hou-
den , de bepaalingen daar omtrent by het vo-
rige Programma opgegeven.
Thans ftelt het Zeeuwsch Genootfchap

voor tot eene vraag om voor den eerften

van Louwmaand des jaars mdcclxxviii. te

worden beantv/oord

:

IVelke zyn de oorzaaken van de Importan-
te fchade , die de Ingezetenen dezer Provincie

door de nadeelige fl^isjelcours komen te i/yden ,

en door welke middelen zoude dezelve best kon-

nen worden voorgekomen , zonder deze Provin-
cie aan gevaar van gebrek van Contanten bloot

te Jlelkn , maar dezalve in tegendeel in Jiaat te

houden, om de benondigde nieuwefpecien aan te

konnen munten. Kn wat middel zou ''er zyn ,

om de muntjpecien door de gcbeele Republyk op
eenen egalen voet van gehalte en evaluatie t&

brengen , met dien effecte dat op alle de munten

py contimatie zoo gouden als zilverenfpecien tot

»** 5 dif
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de geflataeerde of teJïatueerene gehalten en eva-
iuatien zouden konnen worden aangemunt ?

De daar bygevoegde voorwaar-
den en bepalingen waren dezelfde,

die in het Programma van \ voor-

gaande jaar , hier boven , uitge-

drukt 2yn.

Mogt dit Genootfchap, al van
zyne eerfte oprichtinge , zich be-

roemen op de hooge befchermin-

ge der Edele Mogende Heeren
Staaren van Zeeland, het kon dan
ook niet onverfchillig blyven by het

ontfangen der daadelyke blyken

van gunflige toegenegenheid , waar
mede het , weinige maanden gele-

den , door Hoogstdezelven ver-

eerd is; en waar van ten bewyze
ftrekt het befluit, ten nutte van 't

Zeeuwsch Genootfchap genomen,
en dus fchriftelyk aan hetzelve

toegezonden

:

Ex-
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ExtraÖ: uit het Register van

de Refolutien der Mee-
ren Staaten van Zeeland.

Den 21 December 1775.

By refumtie gedelibereerd zynde op het,

den 5 Oftober jongstleden , uitgebragt Rap-

port van hetbefogne, gehouden over de Re-

queste der Direfteuren en Leden van het

Zeeuwsch Genootfchap der Wetenfchappen

te Vlisfingen , den 14 te voren aan Hun fi-

dele Mogende geprefenteerd , verzoekende

,

om geallegeerde redenen ,
geèximeerd te

mogen worden van de betalinge des Colla-

teraals van alle Giften en Legaten , welke

aan 't zelve , 't zy by Donatie inter vivos

oiex Testamento , worden gegeven en ver-

maakt , en dat zulx ook mogte opereeren ten

opzigte van het Legaat van Hoorns &c. door

wylen Dr.Job Baster onlangs aan 't voorfchreve

Genootfchap gelegateerd; mitsgaders by re-

fumtie op die Requeste: is goedgevonden en

verdaan , het verzoek van het voorfchreve

Genootfchap teaccordeeren, zoo als gefchied

by deze , onder deze mits nogtans , dat in geval-

le het zelve Genootfchap , onverhoopt , t' eeni-

ger tyd , mogte worden gedisfolveerd , als

dan van alle Donatien en Giften , aan het

zelve, geduurende ;zyne existentie, gegeven

of gemaakt, het Recht van Collateraal aan den

L,ande zal worden betaald.

Ten welken einde Extraftvan deze Hun-

ner Edele Mogende Refolutie aan het voor-

fchreve Genootfchap , om zig daar van te
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bedienen, alwaar het noodig mogte wezen,
en toe deszelfs naricht , midsgaders aan de
Heeren van de Provinciale Rekenkamer, tot

Hun Ed. informatie, zal worden gezonden.

(Lager flond)

Accordeert met voorfz. Register

(was geteekend)

G. J, Blankert»

In dit en het laatst verloopen
jaar ontrukte de dood aan het Ge-
nootfchap eenige Beflierderen en
Leden. De Heeren iMr. anthony
PiETER WYBO, Raadsheer in 't Hof
van Holland en Zeeland, en Mr.
isAAK HüRGRONjE, Raad der Stad

Vlisfmgen , en wegens dezelve

Gekommitteerde Raad van Zee-
land en Raad ter Admiraliteit al-

daar , overleden te Middelburg
,

de eerfle den zevenden van flacht-

maand 's jaars mdcclxxv , de twee-
de den eenendertigden van oogst-

maand laatstleden. De Heer pe-

trus



[ XXXXV ]

TRUS ALBERTUS VAN DER PARRA,
Gouverneur Generaal van Neder-
lands Indien, eindigde zyn leven,
te Batavia, den zevenentwintigften

van wintermaand des vorigenjaars*

De Heer p. cramer ilierf, den zeven-

entwintigflen van herfstmaand de-

zesjaars, te Amfterdam.De rechtma-
tige roem , welken die Beftierders

zich verworven hadden , zoo door
hunne kundigheden , als door hun-
nen yver voor den bloei van dit

Genootfchap, doet ons hun gemis
te meer betreuren. De Heeren p.

CLOCKENER , Mr. J. C. REIGERS-

MAN en Mr. w, H. turcq hebben
den post , welken zy als Beftier-

ders van dit Genootfchap bekleed
hadden , nedergelegd. Het getal

der Leden werdt verminderd door
het overlyden van de Heeren da-
niel CHANDON , Predikant der
Walfche Gemeente te Middelburg,
op den vyfden van flachtmaand

MDCCLXXV
,

1 x«. ^t/<
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MDCCLXxv, en jan jacob brahe,
Predikant der Nederduitfche Her-

vormde Gemeente in deze Stad,

daar hy ftierf den vyfden van hooi-

maand jongstleden , waar door wy
ons beroofd zagen van een man,
in wien deuitmuntendfte bekwaam-
heden gelegd waren , en die, fe-

dert den aanvang van dit Genoot-

fchap, hetzelve als tweede Secreta-

ris gediend hadt; tot welken post,

in deszelfs plaats, door de Heeren
Beftierderen , onlangs , aangeileld is

de Heer j. w. te water , mede-Lid
het van Zeeuwsch Genootfchap.

Het verlies , door (^en dood en
vrywilligen affland der gemelde
Heeren geleden , werdt vergoed
door de verkiezinge van anderen

,

die zich, met alle volvaardigheid

,

en onder verzekeringen , dat het

heil dezer Maatfchappye hun altyd

ifer harte gaan zal , by het getal der

Be-
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Beftierderen en Leden gevoegd

hebben.

De nieuw aangeftelde Beftier-

ders zyn de Heeren

Mr. coRNELis sTEENGRACHT, Heer van ^A^//,

Slangenburg enz. , oud-Schepen en Raad

der Stad Vlisftngen , en wegens deze

Provincie. Gekommitteerd ter Generali-

teits Rekenkamer in V Gravenhage. Den

3 Oftober 1775.

Dr. ABRAHAM jACOB 's GRAEüvvEN, Pcnfionaris

Honorair der Stad Zierikzee.DQa 30 July

1776.

Mr. CORNELIS VAN LENNEP, Direfteur van de

Hollandfche Maatfchappye der weten-

fchappenj te Amjierdam, Den 30 July

1776.

Mr. wiLLKM VAN DER BEEKE , Penfionarls

Honorair 's Lands van den Vrye te

Sluis, Koopman en Refident te Japara

op Java's noord- oost-kust. Den 30 Jüly

1776.

Mr. JAN VAN DER wöLFF , Raad en oud - Bur-

gemeester der Stad 2ierikzee» Den i

oa. 1770. _.
,

Mr«
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Mr. JOHANNES ADRIAAN WILHELMIUS , HeCF VSfi

Kleverskerke en Brakel ySzhQpen en Raad
der Stad Middelburg. Den i 06t. 1776.

j. c. MAüGiN , Lieutenant Kolonel en Kapi-
tein ten dienfle dezer Landen. Den i

Oftober 1776.

ADRIAAN MOENS , Raad Extraordinair van Ne-
derlands Indien , Gouverneur en Direfteur

der Kust Mallabaar, Den 29 06t. 1776.

Tot Leden zyn , in de algemeene
vergaderinge ten jaare mdcclxxv,

verkoren de Heeren

JERÓME DE LA LANDE , Lid van de Koninglyke
Akademie der wetenfchappen te Parys,
iils mede van de Maatfchappyen te Lon-
den , Berlyn , Petersburg , Stokholm , Bo-
logne, Rome , Mantua , Cortone , Gottin-
gen, Haarlem en Rotterdam, Koninglyk
Leeraar in de Wiskunde enz, te Pary's*

MECBAIN , Aflronome du depot de la marine ^

te Parys,

ADREAS BOEHM , Vorftelyke Hesfen Darmftad-
fche Berg-Raad , eerfte Hoogleeraar in de
Wysgeerte en Wiskunde te Giesfen , Lid
van de Pruisfifche Maatfchappye te Frank-

fort
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foft aan den Oder , van de Keurvorftelykè
Mentzifche Akademie te Erfurt, en van
de Vorftelyke Maatfchappy te Giesfen.

Mr. ADRiAAN JAN DE RüEVER, Penfionafis en
Secretaris der Stad Zierikzee,

MARTiNüS HOUTTüYN , Med. Do£i. te Amjler'
darrii

LEONARD EüLER , Hooglceraarin de Wytsgeerte

te Petersburg, Lid van verfcheiden Akade-
mien.

jOHAN ALBERT EöLER , Hooglccraar in de Wys-
geerte te Petersburg , Lid van verfcheiden

Akademien , en Secretaris van de Keizcr-

lyke Akademie der wetenfchappen aldaar.

ROZiER , Abt , Lid van verfcheiden Akademien
en Genoot fchappen , te Lyon , Ville-

franche , Dijon , Marfeille , Florence ,

Londen , Bern , Zurich , Limoges , Orleans

enz , Chevalier de l'Eglife de Lyon.

In de algemeene vergaderinge,

ten jaare mdcclxxvi , werden tot

Leden aangefleld de Heeren

Mr. NICOLAAS CORNELIS LAMBRECHTSEN , Raad
en Penfionaris der Stad Vlisfmgen , die

reeds den 26 Maart dezes jaars als Lid
van hec Perpetuel Committê aangenomen
was. «»«* ADRIAAN
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ADRiAAN KLUIT , Hoogleeraar in de V/'elfpre-

kendheid en Griekfche taal , Reftor der

Latynfohe fcholen te Middelburg , Lid
van verfcheiden Taal-Dichc-en Historie-

kundige Genootfchappen.

JOHANNES VEIRAC, Med. Do£t, te Rotterdam,

Mr. SERVAAS VAN DE COPPELLO , Med, Do£i. tC

Middelburg, eerfte Exam'riateur der Chi-
rurgyns van de Oost-Indifche Compag-
nie ter kamer Zeeland.

jACOBus VAN DOEVEREN, Majof ondcF 'c voet-

volk ten dienfte dezer Landen , Infpec-

teiir Generaal van 's Lands zee-werken in

Staats-Vlaanderen.

Verfcheiden Fleeren , zoo Be-

ftierders en Leden van het Genoot-

fchap , .als anderen, toonden zich

genegen, om onze boekverzame-

linge te vermeerderen. De Hee-

ren van Haren, Ploos van Amjlely

Rozier y Krom, J, B. Sandijort
,

Slabber, van Iperen, Hofjïede, van

Lelyveld, Te Water , van Drunen^

's Gravezande , Oosterdyk, Nahuys^

Meuüchen , Boehm , S, van der

hoeff
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Loeff en B. Cau, Eichelherg ^ en
anderen

,
gaven hunne uirgegeve-

ne fchriften tot een gefchenk. Heni-

ge geachte Akademien en Genoot-
fchappen , in en buiten ons Vader-
land, fielden ons in 't vriendelyk

bezit van de werken , door dezeh
ve uitgegeven. De Heer van Dam-
me ging voort in zyne edelmoedig-
heid ten dezen

, gelyk de Heer
Wiüemfen daar van een nieuw en
aanzienlyk bewys aan het Genoot-
fchap gaf, door aan het zelve te

vereeren eene volledige verzame-
linge van alle de verhandelingen

,

door de Koninglyke Akademieder
Opfchriften en fraaye letteren te

Parys tot nu toe aan 't licht gebragt.

Het aantal der oude en heden-
-daagfche Penningen , meest dienen-

de ter ophelderjnge van de ge-

fchiedenisfen , en het kabinet van
natuurlyke en andere zeldfaamhe-

den vermeerderden merkelyk door
#**^ 2 de
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de toegenegenheid der Heereti

Winckelman , Haringman , ^üan der

Meiden, vanDamme, Tjeenk, Gar^

gon, Louys/en , van der Woordt ,

van Escb , van Duuren , en van
Haren , die aan het Genootfchap
heeft toegezonden eene verzame-
linge van zeker foort fteenen

,

meest te vinden in de Friefche

Grietenyen van oost en west Stel-

lingwerf en op de Overysfelfche

hooge landen rondom de ftad

Steenwyk, in gedaante niet onge-

lyk aan fpits toeloopende rok-knoo-

pen, en door het gemeen aldaar

gehouden voor donder- fleenen
,

wier eerÜe vorming en verdere

aangroei de oplettendheid der na-

tuuronderzoekeren niet onwaardig
zyn , en uit deze verzamelinge zou-

den konnen opgehelderd worden.

Men heeft getracht , ook in dit

vyfde deel, eene mengelinge van
(luk-
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ftukken te plaatfen , om aan den

verfchillenden fmaak der lezeren

eenigzins te voldoen. Hierom zyn

fommige toegezonden verhande-

lingen
,
gelyk ook de Meteorologi-

fche waarnemingen van den Heer
Muller voor het volgende deel ge-

fchikt, v^elke anders hier hadden
konnen geplaatst worden. Is iemand
belust op de heilige Aardrykskunde

en eene gegronde ophelderinge

der Godlyke Schrift, daar uit afge-

leid , de Bydragen van den Heer
Secretaris tjeenk zullen hem voU
doen. De Genees- en Heelkunde kon-

nen nieuw licht ontfangen uit de
verhandelingen en waarnemingen
der Heeren ds witt, dinckler,

GREEVE, GALLANDAT , REITZ en SWA-

GERMAN, welke laatfle de liefheb-

bers der Natuurlyke Hijlorie ook
zal vermaaken. De Sterrenkunde

heeft belang by de waarneminge
van den Heer mechain, en de Werk-

0^^^ o luig^
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(uigj^unde by de opgegeven verbe-

teringe van het heytuig door den

Heer meese , welke het Genoot-

fchap goedvondt aan 't algemeen

mede te deelen, met byvoeginge
der aanmerkingen van den Heer
DE FREYTAG , vooral op dat ande-

ren aanleidinge krygen, om op de
voltooijinge van dit noodzaaklyk

werktuig nader te denken. De
Ge/chiedkunde van ons T^aderland

wórdt veelzins opgehelderd door

de Heeren ermerins en de rhoer.

De liefhebbers, eindelyk, van oude

Penningen zullen *er eenigen door

den Heer van damme en den Se-

cretaris TE WATER opgegeven en
befchreven vinden , die zeer zeld*

faam voorkomen, of voorheen on*

bekend waren.

Dit Genootfchap , zich wyders
verlatende op de werkzaame po-

gingen van alle zyne Leden , die
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zich daar toe vrywillig verbonden

hebben, en vertrouwende , dat ook
anderen deszelfs belangen zullen

blyven behartigen, zal onafgebro-

ken voortvaren , om alles aante-

wenden , wac (Irekken kan tef

meerdere bereikinge van het doel,

't gene wyons voorfl:ellen,de ver-

heerlykinge van den hoogen god,
wiens zegen op alle onze onder-

nemingen ruste
!

, de uitbreidinge

van ailerleie nuttige wetenfchap-

pen , die beflendig in bloei en vruch-

ten toenemen!, en het voordeel

van 't Nederlandsch Gemeenebest,
welks roem noch dagelyks aan-

groeije en haast den hoogden trap

van eer beklimme 1

vLissiNGEN den laatjlen

van wynmaand 's Jaan
MDCCLXXVI.

^^%%
4 NAAM-
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DER TEGENWOORDIGE HEEREN

DIRECTEUREN
EN

LEDEN
VAN 'T ZEEUWSCH GENOOTSCHAP

DER WETENSCHAPPEN
T E

VLISSINGEN
VOLGENS DEN TYD VAN HUNNE

AANSTELLINGE.

PROTECTOR.

z yne Doorliichtigfte Hoogheid WILLEM de

A vyfde , PRINS VAN ORANJE EN NASSAU,
Eifitadhouder , Kapitein Generaal en Admiraal der
vereenigde Nederlanden, enz. enz. enz.

De Heeren DIRECTEUREN.
Mr. j. wiNCKELMAN, Commis Generaal van Zee-

land, oud-Bnrgeraeefter van Vlislin^en. Prefix
dent van het lienootfchap.

Ml*. P. CHANGuioN , Secretaris van Middelburg.
Vice-Prefident 'van hei Genootfchap,

Mr. A. j. jiuHrTRONjE, Secretaris der Provinciaale
ï?.eKer,K3mer van Zeelaud,

Mr.
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Mr. s. M. SNoucK HURGRONjE, Raad van Middel-

burg.

Mr. T- A. VAN DE PFRRE , Hccr van Nieuwerve
Welzingen en Wcsthoven , Reprefenterende

Z. D. H. den Heer Erf-Stadhouder, alsEerften

Edelen van Zeeland.

Mr. j. STEENGRACHT , Raad en Advocaat Fiscaal

ter Admiraliteit in Zeeland , Kiesheer van
Middelburg.

Mr. K. VAN DEN HELM BODDAERT, Burgemecfter

en Raad van Middelburg , Bewindhebber der

W. I. Compagnie ter kamer Zeeland.

Mr. D. RADE1R.MACHER, Hccr van Nieuwerkerke,
oud-Raad van Middelburg, Bewindhebber der

O. I. Compagnie ter kamer Zeeland.

Mr. A. p. LAMBRECHTSEN , Heer van Ritthem ,

Burgemeetler en Raadvan Viisfingen, Bewind-
hebber der W. I. Compagnie ter kamer Zee-
land.

Mr. L, c. VAN soNSBEECK ,Raad en Penfionaris van
Vlisfingen, Bewindhebber der W. I. Compag-
nie ter kamer Zeeland.

Mr. M. j. vETH VAN DE PERRE , Hecr van West-
kappclle en 't Nieuwland, Schepen en Raad
van Middelburg.

Mr. c. c. BERTLiNG , Schepen en Raad van Vlis-
fingen,

Mr. D. TüLLEKEN, Hccr van Melis- en Marie-ker-
ke , Burgemeefter en Raad van Middelburg.

Mr, D. p, DE MAUREGNAULT , Raad en Penfionaris
van Verc

**)t*^ Mr»
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W. K. H. Baron van lyndev , wegers Gelder-
land afgevaardigd ter vergadermgj v.n de Al-
gemeene Staaten.

M. HARiNGMAN , Schout by nacht by de Ad.ri'ra-

liceic in Zoeland , en Equipagiêmeester van
dezelve te Vlisfingen.

Mr. w. VAN ciTTERS , oud-Raad-Pcnfionaris van
Zeeland.

Mr. j. M. CHALMERS , Raad-Penfionaris der Hee-
ren Staaten van Zeeland.

Mr. B. MATHiAS poüs, Schcpen en Raad van Mid-
delburg, Bewindhebber van de O. I. Compag-
nie ter "kamer Zeeland.

Mr. M. VAN vJSVLiETj oud-Penfionaris van Mid-
delburg.

Mr. E. CLYVER 5 Eurgemeefier en Raad van Vlis-

gen.

Mr. j. MAURiTz, Burgemeefter en Raad van Vlis-

fingen.

H. EVERTSEN , Burgemecfter en Raad van Middel-
burg.

C. PLOOS vANAMSTEL, Janb Corneïisx., , te Amfter-
dam.

Mr. D. GRENIER. VERWOUT NOIRET , Schcpcn Cn
Raad van Middelburg.

Mr, p. HURGRONjE , Gecommitteerde Raad ter

Admiraliteit te Amfterdam wegens deze Pro-

vincie, Penfionaris Honorair van Middelburg.

Mr, H. DE HAZE B0MME5 Raad van Middelburg

,

Bewind-
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Eewindhebber van de W. I. Compagnie ter

kamer Zeelaid.

A. j. BaranToKCK,Vry-HeervanRozendaa],Voor-
fcho en , enz, , befchreven in de R.idderfchap

van Gelderland, afgevaardigd ter vergaderin-

ge van de Algemeene Staatcn.

Mr. A. VAN DF PUTTE scHORER, Schcpen cnRaad
van Middelburg.

A. H. Graaf van rechteren, Heer van Gereftein.

en Woudenberg , befchreven in het Lid der

Heeren Edelen en Ridderfchap van Ucrecht.

M. c DE WAAL, Heer van Lexmond, Agthoven
en Laakerveld , Deken van 't Kapittel van
oud-Munller te ücrecnt.

Mr, A. VAN zuYLEN VAN NYEVELT , SccretEris der

Heeren Weesmeefteren te Rotterdam,

Mr. G. BRANTSEN, Burgemeeftcr van Amhcm , af-

gevaardigd ter vergaderinge der Algemeene
Scaacen.

Mr. ƒ. j. HARTSiNCK, Charter-cH Requestmeefter
ter Admiraliteit te Amfterdam, Prefident van
Hoofd-participanten der W. I. Compagnie ter

kamer aldaar.

w. VAN DER. MEüLEN, Koopman teAmflerdara.

Mr. j. c. R-ADERMACHER, tc Amfterdam.

W. H. Baron van rouwenoort, Heer van den
Ulenpas en Rynenburg , Ridder van de Duitfche
Orde, Prefident der Heeren Gedeputeerden van
't Graaffchap Zutphen.

Mr. G. D. DENiCK , Burgemeefter en Raad van
Rotter-!
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Rotterdam , Raad en Fiscaal ter Admiraliteit
op de Maas.

Mr. w. VAN HOGENDORP, Raad in de Vfoedfchap
van Rotterdam.

c. BOURKHART VOET, Med. Do£i. te Dordrccht.

H, VINK , A. Ir. M. Med. & Fhilof. Dooi. , Hono-
rair Hoogleeraar in de ontleed- en heelkunde;,
oud-Schepen van Rotterdam.

p. VAN DAMME, tc Amfterdam.

Mr. A. HAGooRT , Schcpcn en Raad van Gorin-
chem.

Mr. c. CAEN, Bur^emeeflcr en Raad van Vlisfin-

gen. Bewindhebber vau de W. I. Compagnie
ter kamer Zeeland.

Mr. D. VAN ALPHEN, Heer van Achtienhoven en
den Bosch, Griffier van Leiden.

Mr. P. P. VAN GELR.E , Raad van Zierikzee, en
wegens die Stad Geco-.Timitteerde Rand van
Zeeiand en Raad ter Admiraliteit aldaar.

Mr. j. MERSEN 5 Heer van Nieuwvliet , Bailliu

van de wateren van Zeeland.

Mr. H. CALicoENj Advocaat te Amfterdam,

Mr. G. j. BLANKERT, Secretaris der HeerenStaaten

van Zeeland.

Mr. j. p. VAN DEN BRANDE , Ridder Baronnet

,

Heer van G^apinge , Crabbendyke, Couwerve
enz.. Schepen en Raad van Middelburg.

Mr, w, THiBAüT, Heer van Aagtekerke , Secreta-
ris
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ris ter Admiraliteit in Zeeland , Kiesheer van

Middelburg.

F. EiLBRAcHT , Stadhouder en Griffier der Leenen

van Loenderfloet.

c. j. VAN DER. LYN, te Amfterdam.

G F Baron thoe schwartsinberg en hoheN-

LANSBERG, Grietman van Menaldumadeel jGc-

deputeerde Staat van Friesland enz.

o. z. VAN HAREN , Grietman van west-Stelling-

werf.

Mr. R. PALUDANüS, Raad en Thefaurier van Alk^

maar.

Mr. c. w. ELLFNTS , Raad en Secretaris van 't

Landfchap Drenthe, mede -lid van den loffe-

lyken Etftoel aldaar.

Mr. R. B, GocKiNGA, Sccrctaris der Heeren Gede-

puteerde Staacen van Groningen en Omme-
landen.

Mr. D. THOMASSEN a THUESsiNK, Burgemcefter

van Zwolle.

Mr. c. STEENGRACHT, Heer van Whell, Stengen-

burg enz. , oud-Schepen en Raad van Vlisfm-

gen, wegens de/e Provincie Gecommitteerd

ter Generaliteits Rekenkamer.

A. j. 's GRAEüWEN, i^ied. Do^. , Pcnfionaris Ha:
norair van Zierikzee.

Mr. c. VAN LENNEPj te Amfterdam.

Mr. w. VAN DER BEEKEjPenfionarls Honorair van

't Sluische Vrye, Koopman en Refident te

Japara. ^r.
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Mr. j. VAN DER woLFF, Burgemcefter en Raad
van Zierikzee.

Mr. j. A. wiLHELMius , Heer van Klcverskerke
enBrakel, Schepen en Raad van Middelbiirg:.

j. c. MAUGTN , Lieutenant Kolonel en Kapitein
ten diende dezer Landen.

A. MOENS , Raad Extraordinair van Nederlands
IndJën , Gouverneur en Direfteur der Kust
Mallabaar.

De Heeren LEDEN.

D. H. GALLANDAT , Med. Dodt., 's Lands Opera-
teur van Zeeland, Ledor inde ontleed-heel-
en vroedkunde te Vlisfingen. Thefamier van
van het Genootfchap.

j. MAZEL , Predikant der Walfche Gemeente te

Vlisfingen.

j. TjEENK, Predikant der Engelfche Gemeente te

Vlisfingen. Eerfie Secretaris van het Gejiuotfchap,

A. MULLER, Stads Med. Doft, , Schepen en Raad
van Vlisfingen.

p. c. HAGEMAN , Predikant der Lutherfche Ge-
meente in de Beverwyk.

j. w. TE WATER , Predikant der Nederduitfehe
Gemeente te Vlisfingen, Hiftonefchryver van
Zeeland. T^ueede Secretaris van het Genootfchap.

S. ESCHAUziER, Predikant der Walfche Gemeente
in 's Grayenhage.

G. DE
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G. DE wiTT , Med. Doft. 5 Chirurgyn-Major in 't

regiment Mariniers ten dienfte dezer "Landen.

j. VAN iPEREN, A. L. M. Philof. Dofl., Predikant
der Nederduitfche Gemeente te Vere.

j. wiLLEMSEN, Hooglceraar in de Godgeleerdheid
en Predikant der Nederduitfche Gemeente te
Middelburg.

M. SLABBER, Bailüu cn Secretaris van Baarland.

p. NiEuwLAND, Predikant der Nederduitfche Ge

^

meente in 's Gravenhage.

G. j. NAHüYS , Hoogleeraar in de Wysgeerte en
Predikant der Nederduitfche Gemeente te
Rotterdam.

Mr. L. p. VAN DE SPIEGEL, Burgemecftcr en Raad
van Goes.

j. NETTts, Med, Doft., oud-Leeraar der Doops-
gezinden te Middelburg.

Mr. p. BODDAERT , Med. Doft. , oud-Raad van
Vlisfingen.

L. BOMME, Direftcur van de Commercie Compag-
nie te Middelburg.

j. PETSCH, te Ysfelftein.

w. NOORDENiioüT, Predikant der Lutherfche Ge-
meente te Amfterdam.

j. RATELBAND, Hooglceraar in de Godgeleerdheid
en Akademie -Prediker te Franeker.

Mr. A. PERRENOT , Raad en Rekenmeefter der Do-"
mainen van Z, D. H. den Heere Erf-Stad-
houder. ƒ. /,
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j. j. ANDRiEssEN , Mcd. Doifl., Burgeniecftcr en
Raad van Vere.

j. ERMERiNS, Secretaris van Verc.

N. BARKEY , Hoogleeraar in de Godgeleerdheid en
Predikant der Hoogduitfche Gemeente in 's

Graveniiage.

p, HOFSTEDE , Hooglecrsar in de Godgeleerdheid
en oud-Predikant der Nederduitfche Gemeen-
te te Rotterdam,

j. j. VAN DRUNEN, Hoogleeraar in de Oofterfche
taaien en Predikant der Nederduitfche Ge-
meente te 's Hertogenbosch.

j. j. DE FREYTAG, Kapitein Lieutenant Ingenieur
ten dienfte dezer Landen.

A. BONN . Hoogleeraar in de Geneeskunde te Am-
fterdam.

L.' REEDER, Predikant der Lutherfche Gemeente te

Culemburg.

j. DU PONT, Med. Doil. te Rotterdam.

M. siDERius , Kapitein Lieutenant Ingenieur ten
dienfte dezer Landen.

Mr. j. G. scHORER,GecommitteerdeRaad van Zee-
land wegens Middelburg , en Raad ter Admi-
raliteit aldaar.

c, CLEYN, Predikant der Nederduitfclie Gemeen-
te In den Briel.

ƒ. OOSTERDYK SCHACHT, A. L. M. PhiloH Doft.

,

Hoogleeraar in de Geneeskunde te Utrecht.

N. G,
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N. G. oosTERüYK JoansK. , Hooglecraaf in de Ge-
neeskunde te Leiden.

N. L. BuuMAN , Hoogleeraat in de Geneeskunde

te Amllerdam.

A. vosMAER, Direfteur van het Natuur-kabinet

van Z. D. H. den Heere Erf-Stadhouder.

L. DE BEAUFORT, te Maaftricht,

t. 's GR A EUWEN, Hoogleeraar in de Geneeskunde

te Groningen.

E. SANDiFORt, Hoogleeraar in de Geneeskunde te

Leiden,

H. D. GAUBius 5 Hoogleeraar in de Geneeskunde
te Leiden , Lyf-Arts van Z. D. H. den Heere

Erf-Stadhouder.

Mr. B. vooRDA 5 Hoogleeraar in de Rechten te

Leiden.

s. RAvius, Hoogleeraar in de Godgeleerdheid ea
Oofterfche taaien te Utrecht.

G. N. HEERKENS, te Groningen.

Marquis de st. sii^on , Ridder der orde van Maltha,

A. VAN SUCHTELEN, Kapitein Ingenieur ten dien-

fte dezer Landen.

D. VAN gesscher, Heclmeefter te Amfterdam.

F. H. GRAM, Heel-en Vroedmeefter te Rotterdam.

j, w. PARIS, Predikaat der Nederduitfche Gemeen-
te te Huist»



[LXVI]

A. VAN GHERT, 's Lands Mcd. Do6t. dcrBaronnye
van Breda.

yp. FERMiN, Mcd. Doft., gezworen Raad van Maas-
tricht.

'Mr. j. joNGBLoET, Advocaat te Arnhem.

p. j. BERGius , Hoogieeraar in de Geneeskunde
te Stokholm.

' A. MONRo , Hoogleeraar in de Geneeskunde te

Edinburg.

Mr. H, CANNEGiETER , Hooglecraar in de Rech^
ten te Franeker.

F. c. MEUSCHEN, Raad en gieheime T.egations Se-
cretaris der Hertogen van Saxen Hüburghau-
fen en Coburg Saalfeld in 's Gravenhage.

j. s. ROBERT, Predikant der Walfche Gemeente te

Leiden.

D. DE GORTER, A. L. M. Phllof. Doit, , oud-Hoog-
leeraar in de Geneeskunde je Harderwyk en
Lyf-Arts der Keizcrinne van Rusland G. G.

jS. H. MANGER, Hooglpcraar in de Godgeleerdheid

en Akademie-Prediker te Franeker.

j. PLOOS VAN AMSTEL , Mcd.* Doét. te Amfter-

dani.

:e. p. swagerman, Heelmeeftèr te Amfterdam.

F. H. c. HOFF, Med. Dodt. te Arnhem.

'A. 's gravesande , Predikant der Nederduitfche

Gemeente te Middelburg,
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j. VAVl zELDERj Mcd. Doft. te Gouda,

Mr. H. SCHOMAKER , Secretaris der Stad en Ad-
vocaat Fiscaal der Financien van't Graaflciiap

Zutphen.

Mr. j. c. coPES VAN HASSELT, Raad in 't Hof van
Gelderland te Zutphen.

Mr. H. VAN WYN, Penfionaris van den Briel.

D. VAN DE WYNPERSSE , Hoogleeraar in de Wys^
geerte te Leiden.

j. F. HENNERT , Hooglceraar in de Wysgeerte te
Utrecht.

c. LiNNiiUS, Ridder van de Noordfterre, Hoog-
leeraar in de Geneeskunde te Upfal, Lyf-
Arts des Konings van Zweden.

j. B. sANDiFORT, Stads Mcd. Doft. in 's Graven-
hage.

D. VAN CRiTissELBERGEN , Lccftor in de Hiftorien

en Griekfche taai , Reélor der Latynfche Scho-
len te Vlisllngen.

j. N.EYRiNG, Pliilof. Doft,, Reiftor van 't Koning-
lyk en Keurvorftelyk Seminarium te Got-
tingen. ^

H. G. oosTERDYK, Mcd. Doft. tc Amfterdam.'

B. EosMAj A. L. M. Philof. Doft. te Amfterdam,

H. AENEAE, A. L. M. Phllof. Doft. te Amfterdam.

J. LE FRANCQ VAN BERKIIEY , Mcd. Doft. , Leftor
in de Natuurlyke Hiftorie te Leiden.

***** 2 A»
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'A* MACLAiME, S. S. Theol. Doft. , Predikant der
Engelfche Gemeente in 's Gravenhage.

P. CAMPER, Honorair Hoogleeraar in de Genees-
kunde te Groningen.

Mr. M, TYDEMAN , HoogleeraaT in de Rechten te
Utrecht.

j. DE RHOER, Hoogleeraar in de Welfprekendheid
en Griekfche taal te Groningen.

p. cuRTENius, Hoogleeraar in de Godgeleerdheid
en Predikant der Nederduitfche Gemeente te
Amfterdam.

L. EiCKER, Med. Doet. te Rotterdam.

G. VAN DOEVEREN, Hooglccraar in de Geneeskun-
de te Leiden,

p. BONDAM, Hoogleeraar in de Rechten te Utrecht,
Hiftorielchryver van Gelderland.

G. j. GEKARD , Auditeur der Rekenkamer van Haa-
re Keizerlyke Majefteit te Brusfel.

G. DE WIND, Med. Do<St. , Lector in de Ontleed-
Heel-en Vroedkunde te Middelburg.

j. SPLINTER STAvoRiNus , Kapitein ter Zee by
de Admiraliteit in Zeeland.

C, R. HANNES, Med. Doét., Lands-Phyficus
van het Hertogdom Kleef, te Wezel.

G. GREEVE, Heel-en Vroedmeefter te Utrecht.

j, BEATTiE , Hoogleeraar in de 2edelyke Wys-
geerte te Aberdeen.
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j. DE LA LANDE, Koninglyk Lccfaar in de V/is-
kunde te Parys.

MECHAiN, Aftronomist voor de Zeevaart te Parys.

Ai BOEHM , Vorftelyke Hesfen Darmftadfche Berg.
Raad , Hooglecraar in de Wysgeerte te Giesfen.

Mr, A. j. DE RUEVER , Penfionaris en Secretaris van
Zierikzee.

M, HouTTUYN, Med. Doét. te Arafterdam.

Xj, euler , Hoogleeraar in de "Wysgeerte te Pe-
tersburg.

j, A. EULER 5 Hoogleeraar in de Wysgeerte te Pe-
tersburg.

RoziER, Abt , Chevalier de I'Eglife de Lyon.

Mr. N. c. LAMBRECHTSEN , Raad en Penfionaris
van Vlisfingen.

A. KLUIT, Hoogleeraar in de Welfprekendheid en
Griekfche taal , Reftor der Latynfche fcholen
te Middelburg.

j. VEiRAC , Med. Dod. te Rotterdam.

Mr. s. VAN DE coppELLo, Med. Do(9:. te Middel-
burg.

j, VAN DOEVEREN, MaJor ten dienfte dezer Lan-
den, Infpecteur Generaal van 's Lands Zee-
werken in Staats Vlaanderen,

^ ^ ^ ^^ vF ^ 7F
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LYST DER VERHANDELINGEN

E
VAN HET VYFDE DEEI/.

Erfte ftichting en lotgevallen van fom-
mige plaatlèn ten oosten en wetten
der Schelde gelegen; door j. ermerins.

Secretaris der Stad Vere. BI.

Verhandeling over het gebruik van den Spiritus

Salis marini ^ in fommige uitwendige gebre-
ken ; door e. p. swa german , Heelmeefter
te Amfterdam, ÖJ

Waarnemingen over genezene hoofdwonden

,

verzeld met fraéluuren in het cranium;
door G. GREEVE, Heelmeefter te Utrecht. 147

Verhandeling over de medelydenheid dor dee-
len van het menfchelyke ligchaam in ziek-

ten ; door g. de witt, Med. DoH, te

Breda, 2CO

J. S. G.DïNCKXERI Obfervationes Medica ér Chkur-
gic<e, — Genees- en Heelkundige waarne-
mingen; door J.S.G. DINCKLLR. A?f^,X)o<?.

te Elberfela: vertaald door ƒ. Baster. 255

Waarneming omtrent eene byzondere eigen-
fchap van de ^pocymt?n, in het dooden van
fommige foorten vin vliegen; door e. p.

SWAGERMAN.
"

. 281

Bedekking vanAldebaran door de raaan,waar-
,
genomen te Verrailies,den 14 April 1774,
met de vergelykingen der waarnemingen
van dezelve verduiftering, gedaan te Pa-
rys, te Petersburg, Geneve en Brusfel;
door MECHAIN, AftronomiSt te Farys: uit
het Fransch vertaald door Mr. P. Boddaert, 307

J.
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J. DE RHOTR dhquifitio de Dorestado Batavorum ,

a Normannis vexato ac direpto ', in qua Viri

Amplisf.mi B. H. Sevtentia examinatur , ptrata-

rumque eorum expedittones illustrantur. — Ver-

handeling over het door de Noormannen
ontrust en geplonderd Dorestadum der Ba-

tavieren ; waar in het gevoelen van den

Hcere B. H. getoetst, en de ftrooperijen

van die zeeroovers verklaard worden ;

door j. DE RHOER, Hooglecraar in de Wel- -

fprekendheid en Grieklche taal te Gronin-

gen: vertaald door C. F. Kuypers. 324

Eene verbetering van het hey-tuig; door d.

MEESE 5 in leven Hortutanus by de Akade-

mie te Franeker : met de bedenkingen van

j. j. DE FREYTAG jKapiteia-Licutenant In-

genieur, 42 3i

Zeldzaame waarneming van eene zwangere

vrouwe , by welker verlosfinge de lyfmoe-

der en nageboorte met fcherpe verfteende

punten begroeid bevonden werden ; door

D. H. GALLANDAT, Med. Do£i. tQVlisfmgen, 452

Bericht van eene belette doorzwelging; door

F. T. REITZ, Med. Doót, tC Middelburg. 400

Bydragen tot de Heilige Aardrykskunde ; door

j. TjEENK, Predikant te VHsfingen, . 405

Aanhangfel tot deeerfte afdeelinge van 't bericht

der talryke verzamelinge van oude pen-

ningen; door p. van damme. Ó03

yerhandeling over een' penning van Ptole-

maeus, zoon van Mennaeus, Tetrarcha

van Chalcidene; doorjf. w. T£ wAT£R

,

Predikant te vlisfmgen^ ÖQP
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UB, JJe boekbindert moeten de iivee Plaaten , luaar op

de verbeterde Hey-werktuigen afgebeeld zyn , voe-
gen achpif bladz. 450.

DRUKFEILEN
E N

VERBETERINGEN.

yyfde Deet,

BL xxxxvi r. ïs het van —
S6l. Ut BURMANUS —
537- r. 14 voortdiaagt , —
572. r. 9 "Boorekomende , —
S7S> r. 10 zoo wel aatde , —

voor als voor —
573. r. 13. Altans —
590. r. 29. reijen —

Op bl. 414. r. 2S <»«£«»• minime csfe qiiaerendam , ly te voege».

Sed de tempore , quo cufi fueïint illi numi, hic difputare nolo.

Lege Ampl. van de wall in Aais Societ. Liter. Leidenfis T. 1

p. 75. quetu merito etiam dubitasfe video , an fficus ptrto,

«{uo de drcebam fupra , Dorestadum fignificet.

van het

ut BRUMANUS

voordragen ,

• voordkotnende f

zoo wel voor

aarde als VOOP

1 Althands

rijen



EERSTE

STICHTING

LOTGEVALLENS
VAN" SOMMIGE PLAATSEU TEW

OOSTEN EN WESTEN DER

SCHELDE GELEGEN.

»

t) O O R.

^ACOBUS ERMERINS,

Dat de Deenen of Gothen de^e lan-
den het eerst bedykt hebben, ge-

tuigt REYGERSBERGH, Op het geZag
van Cornelius Battusy en wordt hier in
van SMALLEGANGE wederfproken

^

welke ftelt, dat de bedyking van fom-
mige Zeeuwfche Eilanden voor dien tyd
reeds gefchied zou zyn. Moeilyk is het
te beflisfen, wie in dat fluk gelyk heb-
be; daar men vindt, dat de bedyking
in Friesland reeds in 't jaar 642 een aan-
v. J>EEL, A vang
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vang zou genomen hebben (a) : het een en
arder kan waar wezen , de Noordfche
volkeren kunnen hier bedykte landen
gevonden hebben (b), en zelfs 'er nog
meer by ingedykt hebben : want hunne
heirlegers beftonden uit vrye lieden , die

voor zïg 2jelfs , en geenzins voor hunne
opperhoofden, veroveringen maakten.
Zy befchouwden die ais een gemeenen.
eigendom, daar elk hunner even veel

recht en deel in Ijadt , dewyl ieder iets

hadt toegebragt tot de verkryging (c).

Geen wonder dan, dat zy hunne win-

ge\YesjÈ^n , yppr de zeevloeden , door dy-
ken beveiligden. Men wil, dat Wal-
cheren, Schouwen en Borfelen reeds

voor 't jaar 833 bedykt waren, dogDui-
ve-

^) F. SfOERDS befchryving van oud en nieuw
Frfesl. I, D. I ft. bl. 105.

(b)' Dat de Noordfche volkeren hier bedykte
lieden gevonden hebben , is zoo^onwaaiTchynlyk
ni,et, als men het getuigenis van, Ta'citus aanneemt,
aic zegt dat in het 8. jaar voor 'sHeilands geboor-
te, d€ Romeinen reeds een dyk aan den boven-
kant van het Batavlsch eiland langs den Noordtak
des ilhyns gelegd;, en het overige van het Bata-

visch eiland in 't jaar 53. bedykt hebben: zie Hift.

aant. van Mr. g. van loon op de Rym Chron.
van Klaas Kolytiy bl. 359.
(e) ROBBERTSON inl. tot de Hift. van Karel

dé V. , bl. 29 en 30. zie ook de bewyzen en op-
heldering tot gem. inleid, bl. ló, en volgg.
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veland, Noordbevehnd , Wolfersdyk^'

Zuidbeveland en Tholen zouden eerst

na 't jaar 850 in 't drooge gelegd we-

zen (d). Deze tydftippen ftryden geen-

zins met de inwooning der Deenen in

deze landen , alzoo die reeds in 't jaat

810 eenen inval in Friesland deeden: en

in 't jaar 837 uit het eiland Walcheren
de Schelde op zyn gevaren, Antwer-

pen geplonderd en in brand gefteken

hebben (e) , terwyl zy nog in de jaaren

852 en 874 omtrent die rivier fchyneu

gehuisvest te zyn geweest (f). En waar-

om zal het minder eer voor ons wezen
te bekennen , dat wy de bedyking der

landen van hun hebben geleerd, dan te

moeten toeftemmen , dat het Leenbeftier

en de wetten, daar toe behoorende,

van hun zyn afgekomen ?

Naar mate nu de Schelde, ten noor-

den en westen , eene kortere uitloozin-

ge naar zee bekwam , zullen de onder-

vloeijingen der laage landen, ten weer-

zyden van derzelver boorden , minder
geworden , en 'er dus goede weilanden

A 2 uit

(d) SM ALLEGANGE bl. 43.
(e) VaderL Hill. II. D. bl. 54.

Cf; Ibid. II. D.bl.05, 80.
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uit geboren 2yn. Zoo waarfchynlyk
het nu is , dat de Dcenen in Zeeland
bedykingen om fommige landen hebben
gelegd, zoo waarfchynlyk is het ook,
dat zulks door hun op de Schelde ge-

fchied is: want daar zy hunne invallen

tot in Braband en Vlaanderen voortzet-

teden , zullen zy zig ook aan dezen en
geenen oord gevestigd hebben» Gend
en Axel meent men, hebben die naa-

ïïien van hun ontleend, en het koomt
my voor, dat lillo van een volkplan-

ting der Deenen is voortgekomen, In

de kaarten van Denemarken vindt men
op de Oostkust van Jutland een eiland-

je Lillo genoemd ; nu weet men , dat

de verhuizende volkeren gemeenlyk de
manier gehad hebben, datze het land,

het geen ze innamen, den naam gaven
van hun vaderland, dat ze verlaten had-

den (g) , zoo dat het zeer aanneemlyk is

,

dat een hoofd dezer Barbaaren , uiteven-

gem. eilandje herkomftig, zig aan dezen

oord ter neder geflagen heeft en 'er de

eerfte bedyker van is geweest. Dit is ten

minden zeker, dat de Heerlykheid Lillo

ouder is , dan by eenige fchryvers ge-

meld wordt. Nu vindt men daar van
reeds

(g) PiccARDT Antiq. van Vriesl, bl. 14.



PLAATSEN AAN DE SCHELDE. 5

reeds in 't jaar 1123 gewaagd, als Gö-

defroy mn Bouillon Hertog van Neder-

Lotharingen, voor zyn vertrek naar 't

Heilige land, de kapellen van Lillo

,

Beerendrecht en Oorderen, en alles wat

van derzelver Parochien aftianglyk was,

fchonkaan de door hem geftigte Kanun-

niken en Proost van de St. Michiels kerk

te Antwerpen (h) , maar de Tienden en

wat hier nog meer aan behoorde , wer-

den door den opvolger van Godefroy,

Hendrik Graaf van Limburg , aan ^zyn

Domeinen gehegt. Dan Hertog Gode-

froy met den baart, die hem federt op-

volgde , gaf gemelde Tienden uit aan

eenigen zyner leenmannen : maar , daar-

na de rechtmatige klagten hoorcnde van

den Proost en Kanunniken der voorzei-

de kerk, gaf hy alles aan hun weder,

gevende andere belooningen aan de ge-

nen , welken hy eerst met die Tienden
hadt voorzien (i).

Deze Heerlykheid van Lillo werdt in

't jaar 1194 bezeten by Diederik van Be-

nieren, kastelein van Dixmuide, Graaf

van Aalst en Heer van Basferode (k),

A 3 en

(h) B U T K E N S Troph. de Brak T. L p. 99.

Ci) Ibid. T. I. ^ 144.

{k) s AND ER y s Vérheerl, Vlaand. II. D.bl, 108.



(i J. ERMERINS OVER SOMMIGE

en is door een grooten zeevloed in 't jaar

1234 overflroomd geworden (1), welk
ongeluk deze plaats en onderhoorigheid
andermaal in 't jaar 1288 overkwam,
daar zy fmts dien tyd onder water lig-

gende, eerst lang naderhand is herdykt
geworden (m). Ook fchynt Lillo het

Hamhuis van een Edel gedacht te zyn
geweest: alzoo men Everhart van Lillo

gemeld vindt onder de Edelen en Leen-
mannen van Braband , welken Hertog
jfan denL, in 't jaar 1294 overleden, in

zyne oorlogen gediend hebben (n) : dan
of die hun vaderlyk erfdeel verloren

hadden, dewyl veel vroeger, als boven
gemeld is, het geflacht van Beveren dit

Leen reeds bezat, is onzeker: dit is

waar, dat de overleveringen niet alleen

,

maar ook oude kaarten aanwyzen , dat in

het eigentlyke Dorp Lillo, nu oud Lillo,

een kafteel gellaan hebbe, waar van
nog fondamenten in de gracht van het

fchansje, in later tyden op dien grond
gebouwd en nog in wezen, te vinden

zyn.
Vervolgens vindt men als Heeren van

(1) w. VAN HEYST Kroii. bl. 14Q,
^m) Ibid. bl. 151.

. {11/ B.y T K E « § T. I. />. 34-|,
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Lillo vermeld omtrent 't jaar 1355 Franc
de Mirabelli diÜ de Haelen (o), in 't jaar

1372 Franc de Halen Jire de Mom 5.

Wibert Cp), omtrent 't jaar 1406 Jeafi

de Halen (q); in 'c jaar 1505 in Nov;
verkogt Philips Koning van Caftilien

enz. de hooge Middelen ende leege Jufti-

tie, ende Heerlykbeid van Lillo aan Mr.
Gielife de Schermere voor 200 gouden
Philips guldens, tot eenen vullen Leene
eeuwicblyk ende erffelyk te houden, met
magt om aldaar te flellen en maken alle

officieren ,als Drosfaert, Schouteth. Sche-

penen ende Vorjïers enz. Welke Heer-
lykbeid aan voorgem. Koning vervallen

was, na den dood Y2inlLiQQXQ Francx van
Haelen (r). In 't jaar 1533 verkreeg

Euftache de Cocquiel dict Ie Merchier
door koop deze Heerlykheid, wiens
Dogter jinna de Cocquiel door recht van
naasting in 't jaar 1554 Vrouw van Lillo

werdt (s) , en door haar Huwelyk met
Paulus van Daele, Ridder, deze Heer-
lykheid in dat geflacht overbragt, daar

A 4 die

(o) BUTKENS T, I,/». 4ÓO.
(p)' Ibid. p. ^93.

q) Ibid. p. 538.

O Copie van den Giftbrief MS.
(s; BÜTKEN'S T. li. f, 248.

ï
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üie federt in gebleven is, en, zoo men
wil, zig nog bevindt, wordende beftierd

van wegens de Abtdye van S. Michiel
te Antwerpen, die voorwenden door
eenen Heer van Daelen, woonagtig in
^en der Kanarifche eilanden, daar toe
gevolmagtigd te zyn.

, Lillo, gelyk reeds gemeld is, in 't

jaar 1288 ondergevloeid zynde, werdt
in de jaaren 1341 en 1342 door Hertog
Jan van Braband, of op zyn bevel,
weder herdykt (t), en wanneer in 't jaar

1357 de oorlog tusfchen 0x2,21 Lodewyk
'üan Vlaanderen en Hertogin Johanna
wn Braband eindigde, moest, by uit-

fpraak van Hertog JVillem van Beyeren ,

Graave van Henegouwen , Holland enz»

op den 4 Juny van dien jaare gedaan,
de Hertog en Hertogin van Braband aan
den Graafen Graavin van Vlaanderen af-

flaan de ftad Antwerpen met haar on-
derhoorigheden , welke bewezen moest
worden xoooo gis. aan Renten op te

brengen , in welke Lillo gefchat wierdt
op negentich Capuynen vier en vyjtigh

Jcbellingen groot: Item nog aldaer bon"

(iert gemeten Landts, die Heer Godevaert
van der Deljt hout tot fynen live, daer

Q) Y4N HEYST Chrofl. bl. ïö?^
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af die erflickheyt is drie pont, fesfefchel-

Ungen acht deniers groot (u).

In 't jaar 1420 heeft Jan van Beyeren^

Ruwaart van Holland en Zeeland, in

oorlog met zyne Nigte Vrouwe Jacoba

,

door de Zeeuwen Lillo en Zantvliet

doen overvallen en pionderen (v). De
zeevloeden van de jaaren 1421 en 1485,
die 200 veel verwoestingen in Holland
en Zeeland aanbragten, hebben onge-
twyfFeld aan dezen oord ook rampen
veroorzaakt; offchoon daar van geen
aanteekeningen gevonden worden; ge-

lykmede die van 't jaar 1530, daar alleen

van gewaagd wordt, dat die van Ant-
werpen tot Bergen op Zoom toe alle de
Dorpen hebbe doen verdrinken, ver-

woest en geheel bedorven (w). De
vloed, die den 15 Febr. 155 1 woedde,
heeft Zantvliet en Osfendrecht doen on-
derloopen (x). Wat onheil de Allerheili-

gen vloed van 't jaar 1570 ten oosten der
Schelde door de overftroomingen hebbe
veroorzaakt, is nergens, myn's weten,
aangeteekend, maar daar en tegen vindt

A 5 men

(U) B U T K E N S T. I. ƒ>. 47Ö.
(v) Vaderl. Hift. III. D, bl. 447.
Cw) H u N N I ü s Zeeuw. Buyfe bli 1^9% 1

(x) Chron» yan Antw. bl. 49, j

"; ""
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men genoeg van rampen, die het begin
en voortgang des tachtigjaarigen oor^

logs hier hebben voortgebragt.

In 't jaar 1573, wanneer Middelburg
belegerd was, werden, om het ontzet

te beletten , tusfchen Lillo en Oorderen,
10 of 12 groote fchepen met fteenen ge-

laden, gezonken, en dus de Schelde
voor groote fchepen onbruikbaar ge-

maakt (y).

Te dezer tyd was het Dorp Lillo nog
in vollen bloei, hethadt een haven: het
veer van Liefkenshoek was, even als nu
ter tyd, in ftand, en voor of by Saftin-

gen hieldt een Esquader oorlogfchepen

de wagt (z). In 't jaar 1574 bevondt
zig hier omtrent een vloot van omtrent
30 Koningsfchepen , die door de Zeeu-
wen aangetast, ten deele veroverd, en ten
deele vernield werden (a). In 't jaar

1576 vonden de Spanjaarden ter bevei-

liging van Antwerpen noodig , de dyken
langs de Schelde door te fteken, op dat

de fchepen over de ondergezette landen

veilig mogten heen varen (b). Zoo groot

was

(y) HüNNius bl. 90,
(z3 Uit aant. MS;
(a) PERS Onft. Leeuw bl. 255.

Xb) DE GROOT Neder 1. Jaarb. bl. 53.
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was de vrees voor de fiere Zeeuwen , dat

een der vrugtbaarfle landftreken mis-

fchien van Neêrland aan de vernieling

der ftroomen wierdt ten beste gegeven

,

als een uiterfte middel om de vaart af en
aan voorfz. ftad eenigzins veilig te ma-
ken , ja de fchrik voor hunne vrybuiters

deed Damian de Morales op dezen tyd,

met zyne Spanjaards te Lillo liggende,

de plaats en zyn post op 't gezigt van
'sPrinfen fchepen verlaten (c).

Het moet al voor 't jaar 1573 onder
het beftier desHertogen van Alva zyn ge-

weest, dat de krygskundige en dappere
Collonel Momdragon f op deszelfs bevel

de tegenwoordige Fortres Lillo heeft

gefticht, zeker 200 wel ter bewaaring
als ter beteugeling van Antwerpen, 't Is

waar , de getrouwe en naauwkeurige van
METEREN , en op zyn gezag byna alle de
volgende Nederlandfche gefchiedfchry-

vers , {lellen , dat deze fterkte door die van
Antwerpen, geduurende de belegering

dier flad, is gebouwd, maar behalven
dat de berugte f, strada , die veel ge-

loof verdient in zaaken, ten dezen tyde,

by de Spanjaards voorgevallen, niet

^lleen het tegendeel zegt , en de eer der

ilich-;

(c) PERS Verw. Adelaar bl. 54S.
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(lichting aan Momdragon toewyst (d);

zoo is het byna onmogelyk , dat eene
flerkte met haast opgeworpen , ten zelf-

den jaare als die begonnen was , een zoo
zwaar beleg konde uitftaan, als zy in 't

jaar 1584 door voorgem. Montdragon

,

onder 't opperbevel des Hertogen van
Parma onderging; en hoe kan in 't jaar

1582 de Hertog van Anjou uit Zeeland
naar Antwerpen reizende, des nachts
tusfchen den 17 en 18 April in dit Fort
zyn verblyf hebben gehouden (e), als

het twee jaaren daarna eerst is aange-
legd? de twyfFeling wordt nog grooter,
als de fchrandere JAN190N deze bou-
wing der Antwerpenaars in 't jaar 1583
ftelt, en dus een jaar in den tyd met van
Meteren verfchilt (f), strada heeft niet

ter loops Montdragon gefield den {lichter

van Lillo te zyn, maar herhaalt dit,

wanneer hy, van het beleg in 't jaar

I584fprekende, zegt, ddX Montdragon,
het op Lillo aanzettende, niet onbewust
was van de ilerkte der fchans die hy
aantasten zou, dewyl hy haar zelfs ge-

bouwd badt (g). Het is dan het geloof-

baar-
<;d) Nederl. Oorl. II. D. bl. 381.
(e) LE PETIT Chron. T. 27. />. 440.
(f) Republ. der Vereen. Nederl. IIL D. bl, 403.

, (g) Nederl. Oorl. II. P. bl. 383,
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baarde, dat de Fortres door de Span-
jaards aangelegd en , by hun vertrek uit

de Nederlanden, in 't jaar 1577 of al

vroeger gelyk wy zoo even te kennen
gaven, verlaten, en daarna, vervallen

zynde, door die van Antwerpen zal

herfteld en in volkomen weerbaren flaat

gebragt wezen; te meer daar die, door
de Zeeuwen geholpen, en van al het

noodige rykelyk voorzien zullen zyn ge-

worden.
De byzonderheden der belegering van

Lillo in 't jaar 1584 gaa ik flilzwygend

voorby; de Heer van meteren heeft

die wydloopig geboekt, en niet verzwe-
gen den roem, welken de jonge Heer
Tiligni, de Schotfe Collonel Balfour en
de Gascoinfche Capitein Gaw hier be-

haalden: alleenlyk heeft men aan te

merken , dat door dit beleg het geheele
dorp van Lillo met kerk en wat daartoe
behoorde zal verwoest zyn, ^00 dat
naauwlyks eenige tekenen daar van over-

bleven ; dog na de herdyking , en wel fe-

dert 50 jaaren, zyn op deszelfs puin-
hoopen eenige arbeiders wooningen ge-

bouwd, die thans een vry groot gehugt
uitmaken, en mede onder de gehoor-
zaamheid van den Staat behooren.

De
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De Spinjaards hadden, geduüfende
het beleg, het huis of kafteel te Lillo

verfterkt, en by hun aftogt bezet gela-

ten: deze doorn was noodig uitgetrok-

ken; waarom de Staatfchen , ten volgen-

de jaare 1585, na eenen dag fchietens ^

dit bemagtigden, kunnende hetzelve

door de Spanjaards, vermits het belet

des waters, niet ontzet worden (h).

De bezorging dezer plaats en wat tot

derzelver verdedinge noodig was, is al,

van dien tyd af, door Zeeland gefchied;

met toezegginge , dat de kosten hier aan
te hefteden , zouden mogen gekort wor-
den op de Quote dezer Provintie in den
ftaat van oorlog (i), dat vervolgens in *t

jaar 1588 door de bekendeAöe des Raads
van Staten , waar by het beftier van 't

zoogenaamde Committimus aan Zeeland
is opgedragen , genoeg is bekragtigd (k);

ten welken jaare , Lillo en Lieikenshoek,

als twee fleutels der Schelde,aan de Veree-
nigde Provintien van merkelyken dienst

waren, wanneer de hulp, óiQParma de

200 genaamde onverwinnelyke vloot toe-

bren-

CM HOOFT Nederl. Hift. bl. 1004.
(i) Refol. Raad van Stac. 2 Aug. 1585. MS.
(k) AiTZEMA Zaken van Staat en Oorl. IIT.

D, bl. 525.
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brengen moest, door deze forten niet wei-
nig opgehouden en vertraagd werdt (1)*

Ten volgende jaare 1589 fchynt hier

eerst de verpagting der gemeene Midde-
len van confumptie door twee Gedepu-
teerden wegens Zeeland gefchied te we-
zen (m). Het liep aan tot den jaare 1592,
eer en alvorens het zoo ver gebragt was,
dat de gereformeerde Godsdienst binnen
deze Fortres geleerd wierdt ; en is in 0(9:o-

ber dezes jaars voor de eerflemaal het

H. Avondmaal gehouden (n).

Het Guarnifoen dezer plaats heeft

dikwils den vyand , zoo te water als te

land, in dienlangduurigenkryg, merke-
lyken afbreuk gedaan ; waar van de jaa-

ren 1599 en 1600 inzonderheid kunnen
getuigen (o).

Den eerften Maart 1601 gefchiedde te

Lillo de uitwisfeling van alle gevange-
nen , die in de magt der Spanjaards wa-
ren en nu hunne vryheid kregen , voor
die van den Admirant van Arragon, die,

indenflag van Nieupoort, het jaar te

vo-

(1) STRADA Nederl. Oorl. II. D. bL 715.
(m) Namentlykdoor den Raadaheer Eufiache Adri-

aens Plauen en den Penfionaris Ckrifioffel Roek, Rek.
van den Thefaur. Manmaker. MS.
(n) Kerkelyke AiSta van LilIo 06t. 1592. MSS.
(o) BOR Nederl. Oorl. XXXVL B. bl. lo enjoiJ'.



l6 J. ERMERINS OVER SOMMIGE

voren gevangen genomen , op die voor-»

waarde geflaakt was (p).

De uitwisfeling der eerstgetrofFene

wapenfchorsfing voor agt maanden met
den Spanjaard, is tusfchen den berug-

ten Pater Jan Neyen en Dirk van der

Does in 't jaar 1607 voor Lillo in een
jagt gefchied (q). Ook is na het flui-

ten der Treves in 't jaar 1609 deze For-
tres merkelyk ver{lerkt(r), en, ten vol-

gende jaare, zogt men reeds de toeftem-

ming te bekomen tot de herdyking der
Lillofche Polder (s). Maar ten jaare 161

1

verzogten de inwoonders dezes Fortres

,

dat 'er een Magiftraat over hen mogte
worden aangefteld, ten einde op de be-

waaring der weezen goederen en andere
^aaken agt te geven (t). Dan het liep

aan tot den 5 Juny 1627, alvorens Hee-
ren

Cp) Copie Public te Vere gedaan op ip Febr.

löoj. MS ; van welke ftad de Schepen Willem Con-

y?<j»/ gecommitteerd wierdt om te Lillo over te ne-

men al zulke gevangenen , als te Vere hun woon-
plaats hadden.

(q) Vaderl. Hift, IX. D, bl. 249 en St. Not. van
Zeel. van 't jaar 1Ó07 bl. 82.

(r) Vaderl. Hift. X. D. bl. 6 en Sü. Not. van
Zeel. van 't jaar lóop bl. 75.

(s) St. Not. van Zeel. van *t jaar 1610 bl. 134}
327,254,278.

Ct) Dezelve van 't jaar lóii bl. 207.
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ren Gecommitteerde Raaden van Zeê-^

land eene Regeering onder den naam
van gedelegeerde Rechters aanftelden (u).

De Vrede ten jaare 1648 te Munftei?

gefloten, bevestigde den Staat in heC

bezit van deze flerktej alzoo de Spaan-

fchen bedongen , dat alle de forten aan
de oostzyde der Schelde (uitgezonderd

Lillo} zouden moeten geflegt worden.

Straks na het fluiten van dit Vrede-ver-

bond, was men bedagt, om 200 veele

verdronken landen , als van Antwerpen
tot Zandvliet nu 60 jaaren ongedykt
waren geweest, te beverfchen en toc

vrugtbaare koornlanden te maken. De
Dykagien bekend onder de naamen van
de Polders van Ltllo , Stabroek, Bee^

rendrecht en Zandvliet, die 5200 geme-
ten volprezen fchotbaar land bevatten,

werden m.et wederzydfche oöroijen,

200 van Spanje als den Staat, al ras

voltrokken. Die van Aufiruweel, WiU
mersdonck, Oorderen , Eeckeren, MerC"
xem ende Steenborgherweert by Antwer-
pen , draalden mede niet lang om hunne
Polders de overheering van het zeewa-
ter te onttrekken. Haar Hoog Mog.
V, DEEL, B ga-

(u) Aanr. van Mr. l< de cocq Gecomm. Raad
wegens Zierikzee MS»
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gaven ten jaare 1651 ook oorlof tot het

bedyken van Osfendrecht ; en dus was
deze geheele boord der Schelde weder
met Dyken bezoomd ; voor al , na dat

ten jaare 1722 de Polder van Oorderen
in het drooge is gelegd, en naderhand
nog twee Polders aan Osfendrecht zyn
beverscht geworden,

In den oorlog, waarin de Staat zig ten

jaare 1666 met den Bisfchop van Mun-
fter gewikkeld vondt, hadt deze eenen

aanflag op Lillo voor , waar over (fchoon

hy niet ter uitvoering kwam) als met
oogluiking van den Spaanfchen Gouver-
neur der Oostenrykfche Nederlanden
Overlegd, naderhand opentlyk is ge-

klaagd geworden (v). En in het onge-

lukkige jaar 1672 was men hier ook be-

dugt voor 's vyands aanval, waarom
dan in den Lillofchen Polder, opnieuw,

het zeewater ingelaten werdt (w).

De geweldige ffcorm en hooge vloed',

die den 26 January 1682 zoo veel ram-

pen aan Holland , Zeeland , Vlaande-

ren en Braband toebragt , deed hier ook
de dyken der Lillofche Polders, bene-

vens

(v) AiTZEMA V. D. bl. g6g.
(w) DE L A R R E Y H{/?. de Fra»ce fous Louis XIV,

T. 4. fag, ÓI.
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vens die van Oorderen, Ettenhoven^

Muysbroeck, Eeckeren en Wilmersdonk
bezwyken (x). Dan , die fchade herfteld

zynde , bragt de fuccesfie oorlog , die ten

jaare 1702 aanvang nam, hier wedef
zoo veel ongerustheid aan , dat men de

a&omende wateren door het fluiten der

fluizen te Lillo ophieldt : waar door veel

landlieden in hunne verwagtingen van een

goeden oogst werden te leur gefteld (y).

Men bleef hier in geduurige onrust : de
vyanden waren en bleven meester van
Antwerpen en Zandvliet, offchoon de

troupen van den Staat in 't jaar 1703
door den dapperen Generaal Slangen-'

burgh zegepralend van het flagveld van
Eeckeren , onder het kanon van Lillo

waren gevoerd ; totdat in 't jaar 1706
door het winnen der Bataillie by Ramil-
lies geheel Braband en Vlaanderen voor
de geallieerde Wapenen bukken moest.

Verder is dezer plaats niets zonderlings

bejegend , tot aan den jongften ongeluk-

kigen oorlog, wanneer het in 't jaar 1747
na het overgaan van Bergen op Zoom

,

door de Franfche troupen, onder het

B 2 op^

{%) SYLVIU3 Verv. op aitzema ÏI D. bl. 185.

. (y) Misf. Tan den Refid. hulst uic Brusful da-

i-Q il ]anuary 1702.
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opperbevel van den MarcTchal Grave
van Lowemhal en befluur van den Bri-

gadier De Bonaventiira regelmatig aan-

getast, en na een Bombardeering van
tien dagen, en vyf dagen openen der
Trancheen, van hun wierdt bemagtigd.
Men verfchoone my in eenige byzon-
derheden van dit Beleg, waar in ik van
het begin tot den einde tegenwoordig
was , te treden , gewigtige redenen belet-

ten zulks: het is genoeg bekend, hoe de-

ze kleene en digt bebouwde plaats door
15000 kanonfchooten en 8000 bomben
en houwitzer grenaden geheel in een
puinhoop verkeerde: ook is dezelve, na
het fluiten der Vrede te Aken in 't jaar

1748, den 9 December deszelfden jaars

van de Franfche troupen ontruimd , en
weder onder de gehoorzaamheid van
den Staat gekomen , federt welken tyd
tot heden, Lillo nimmer zig zoo in ge-

bouwen als inwooners , tot voorigen

bloei heeft konnen herftellen.

De KRUI ssc HANS, eene uiterlle

fterkte der Republyk aan de Schelde,

een half uur boven Lillo , is zyne Hich-

ting zoo wel als zyne eerfte benaming
^ondragofiy mede aan den vermaarden

Spaan-i
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Spaanfchen Overften Möntdragon ver-

fchuldigd, liggende tegen het beneden
einde van den zoo bekenden Kouwen-
fleenfchen dyk. Zy is in 't jaar 1632
•door Graaf Willem van Nasfau voor
den Staat bemagtigd (z) : by welken togt

en onderneeming de Zeeuwfche Vice-

Admiraal Marinus Hollare , als geleider,

zigbevondt, alzoo niemand het terrein

aldaar bekend was (a).

»' -Op den 25 Augustus 1640 hadden de
«Spaanfchen een aanflag op deze fchans
voor, die met eenen ongelukkigen uit-

;flag voor hun vrugteloos uitviel (b). De
Majoor der kruisfchans Cornelis Dinge-
mansjen en de Lieutenant Wouter van
Biliart werden om hun betoonde dap-
/perheid in deze attacque, door deHee-
ren Staaten van Zeeland naar verdien-

»llen geloond (c).

. Volgens het 48 Articul van hetTrac-
taat van Vrede te Munfter in 't jaar

1648 gefloten , hadt deze fchans moeten
gedemolieerd worden. Aan de eene en
andere zyde zyn verfcheiden bedingen

B 3 vol-

fz) AIT7.EMA I. D. bl. II97.

(a; Gefchreven aant. van dien tyd MS.
(b}scRivERius Nederl. Oorl. bl. 301.
(c) St. Not. van Zeel. van 1040.51.157,1003212,
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volgens dit Traöaat niet volbragt, en
hebben in vervolg van tyd meermalen
grond tot verfchillen gegeven: verders

is dezer fchans niets zonderlings beje-

gend, dan dat zyin 't jaar 1747, na het

overgaan van Lilk) , en dat de Franfchen
de trancheen daar voor even geopend
en een korte poos hevig befchoten had-
den, ook een conquest des vyands is

geworden; die dezelve vervolgens, na 't

Vredens verdrag te Aken in 't jaar 1748
hebben ontruimd en weder in bezit van
den Staat gefteld. Over weinig jaaren

is deze fchans in zyn fortificatien, zoo
niet verbeterd, ten minden veranderd,

en blyit fteeds een voorburgt van Lillo,

•-Il

FREDRIK HENDRIK en BLAEUWGAREN,
twee fchanfen beneden Lillo, beiden

omtrent 't jaar 1627, op bevel des Prin-

fen van Oranje f gebouwd, die het eer-

fte zyn eigen naam deedt voeren, en
aanleggen , om Lillo te dekken van de
zyde van Zandvliet, Blaeüwgaeren, te-

gen de fnelle kreek gelegen , werdt nog
m hetzelfde jaar zyner flichting door

feiien hoogen vloed zeer befcha4i§d(d),

en

(d) VAN SANTEN ^pleg. ^er gede^ikwaard, ge-
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€11 in 't jaar 1629 op aanraden van den
Lillofchen Commandeur Jacques Brouo-

faulx, van een Redout in een Hoorn-
werk veranderd, volgenseen plan van den
Ingenieur David van Orliens; in welken
ftaat het gebleven is tot na het fluiten

der Munfterfche Vrede en het bedyken
der Liliofche Polder: wanneer het, als

onnut zynde, is geflegt, en de grond
behoort nog heden aan den Comman-
deur van Lillo, die de inkomften daar
van geniet.

Schoon Fredrik-Hendrik op ordre
des Raads van Staate gebouwd is , zyn
de kosten daar van echter, meest by
deStaaten van Zeeland, gedragen, zoo
wel als die van deszelfs onderhoud. De
Ingenieur van den Bosfche fchynt daar
van de hoofddiredie te hebben gehad (e).

Ten jaare 1640 voegde men by deze
fchans een kroonwerk, in- 't jaar 1672
geflegt , waar van de grond nog tegens-

woordig door den Commandeur van

B 4 Lil-

(e) De Collonel haultain fchynt met een
corps troupen het maken dezer fchans gedekc te
.hebben, en de Heer pompeus de roover
Lid van den Raad van Staate de beReding daarvan
te hebben gedaan. Uit gefclireyen aaut. van diea
tyd. -
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Lillo, tot ^aayland wordt verpagt.

Verder heeft deze fterkte geen merk-
waardige Lotgevallen gehad tot het jaar

1747, wanneer zy , als de voormuur van
Lillo , het eerst door de Franfche magt
werdt aangetast, en na vyf dagen ope-

nen derTrancheen, veroverd: hier was
liet, dat de CoUonel De Vasfy dooreen

24 ponder kanon kogel geveld wierdt,

en de eerfl:e,ook de eeniglle Comman-
dant is geweest, die in dezen rampfpoe-
digen oorlog in het verdedigen der post,

hem aanbetrouwd , het leven gelaten

heeft. De Franfche troupen ontruim-
den deze fchans, na "'t fluiten der Aken-
fche Vrede in 't jaar 1748, en zy is on-

langs merkelyk in haare vestingwerkeii

veranderd,

ZANDVLIET is cene Heerlykheid
van gryzen Ouderdom. In 't jaar 1 1 19
fchonk Godefroy met den baart , Hertog
van Braband, reeds de tienden dezer Pa-
rochie aan de Collegiale kerk van St,

Michiel te Antwerpen; het geen ten

zelfden jaare door Keizer Hendrik den
y. bevestigd werdt (f), pediiurende
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den oorlog tusfchen Graaf Lodewyk van
Vlaanderen en Hertogin Johanna van
Braband, zonden de Vlamingen, in 't

begin des jaars 1357, bedektelyk eenige

compagnien volk te water, om dit ge-

hugt of Dorp te overrompelen; maar,
hunnen aanflag ontdekt zynde , werden
de aanvallers meest allen afgemaakt , en
bleef hun Overfle of Capitein Pbiiippus
van tf^edergraet met veel van zyn volk
daar gevangen (g) Zy fchynt al vroeg
haare byzondere Heeren te hebben ge-

had; in 't jaar 1405 wsiS Jan Vryheer van
Ghijielle en Inglmunfter Heer van Beeren-

dregt en Zandvliet (h). In 't jaar 1420
werdt zy door de Zeeuwen overvallen

en geplunderd ; door den vloed van den
jaare 155 1 werden de Polders voor deze
Parochie gelegen overftroomd (i); en
door den zwaaren Orcaan, die den i

November 1570 den zoogenaamden al-

lerheiligen vloed veroorzaakte , is hier

de kerk en toren ten eenemaal verwoest
(k)

Omtrent 't jaar 1609 was Jan van den
B 5 JJyc

(g) Ibid. pag. 472.
(h) s A N D E R ü s L D. bl. 23 1.

(i) Chron. van Antw. bl. 49.
(k) Uit mede gedeelde berigtejj.
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Dycke , Lid van de Rekenkamer te Brus-
fel, Heer van Zandvliet (1).

Ten jaare 1627 wanneer de groote
Veldheer van 't nieuw gemeenebest Prins

Fredrik Hendrik van Oranje en Nasfau

,

den Bosch belegerde, en de Spanjaard
zulks niet hinderen kon , vondt die goed,
ter vergoedinge van een 200 merkelyk
verlies, een andere vesting te ftigten,

en Zandvliet te bevestigen , zoo om Lil-

lo te benaauwen, als om onderneemin-
gen op 't Eiland Goes en de Zeeuwfche
iboomen te kunnen doen (m). Tot het

een en ander was deze plaats zeer gele-

gen; Spinola hdidt reeds ten jaare 1622,
by 't belegeren van Bergen op Zoom

,

daar eenige verfchanzing begonnen (n)

en fchynt die nu verder voltooid te heb-
ben ; althans , dit Dorp werdt in zes bol-

werken befloten; en Don Louis de Bon-

neville is de eerste Bevelhebber daar van
geweest (o). Een jaar daar aan , wan-
neer deze verfterking verder voltrokken

wierdt, ontftondt hier den 14 Maart een

zwaare brand, waar door behalven veele

hut-

(1) OUICCIARDIN Defcript. des pays bas p. 50.

(m) AITZEMA I. D. bl. Ó84.
(n) LE R.OY Weereldl. Tonn. van Brab. bl. 62,

Co) Nasfauer Heidens Pronk-Toneel bl. 35.
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hutten voor dekrygslieden, ook de kerk
en toren! in de asfche gelegd werden (p).

Na de MunfterfcheVrede is deze nieu-

we fterkte in wezen gebleven , en ftrekte

den Spaanfchen , tot een uiterfte grens-

plaats tegen de Republyk: men begreep
daar van hetgewigt by den aanvang van
den fuccesfie oorlog, wanneer die wel
voorzien en bezet wierdt, zoo dat, wil-

den de Geallieerden door het flroopen,

dat hier uit gefchiedde, niet meer ge-

kweld wezen, zy in 't jaar 1705 genood-
zaakt waren, voor 't eindigen vanden
Veldtogt , deze vesting in forma aan te

tasten : in welk beleg de Generaal Graaf
van Noyelles het opperbevel hadt (q),
die voor dezelve 's nagts tusfchen den 26
en 27 Odober de loopgraaven deedt o-

penen, den 28 die tot in den bedekten
weg voortzette , die van de belegerden
verlaten werdt, en den 29 des avonds
om agt uuren de bezetting, die uit 8 a

900

(p) St. Not. van-Zeel. van 't jaar 1Ö28 bl. 41 en
68 ; ook uic medegedeelde berigten.

(q) Dè Veldmaarlchalk; Grave van Nasfau Otvev'

kerk met den Hertog van Marlhoroug zyn geduurcn-
de de Attacque voor Zandvliet geweest , terwyl
de Heeren Gedeput . te velde van Rouwenoort , vaa
Heemskerk pn van Schagen , z,ï^ te Beercndröclit Opi
hielden.
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900 man beflond , krygsgevangen maak-
te, en de vestingwerken deedt flegten

(r); dat echter zoo niet gefchiedde, of
dezelve waren met weinig kosten weder
in ftaat van defenfie te brengen; gelyk
bleek ten jaare 1747, wanneer men hier

een voorpost voor Bergen op Zoom van
wilde maaken, om tusfchen die ftad en
de forten op de Schelde een onbelem-
merde communicatie te hebben. Dan
men begon dit wel bedagt concept te laat

uit te voeren, 't geen tot gevolg hadt.,

dat , even na den ongeiukkigen Veidflag

van Lafeldt, de voorhoede van 't Franfch
Leger onder den Graave van Lowenthal

,

dat naar Bergen marcheerde , Zandvliet
zou aangetast hebben ; dan daar in voor-

gekomen werdt door de bezetting , wel
1000 man flerk, die des nagts, na het

vuur uit eenige ftukken kanon en hou-
witzers eenige uuren uitgedaan te heb-

ben , daar uit de wyk naar Fredrik-Hen-
drik namen ; federt zyn de Vestingwer-

ken vervallen, en de plaats zonder be-

zetting gelaten. In 't jaar 1754 is door
een zwaar onweer de kerk en toren an-

der-

(r) R o U S S E T VcldO. van Eugen, Marlh. en Oranje ,

II. D. bl. 142. ook Copie Mislive van den Grave
vau Nojelh aan den Heer' Griff. van H. H. M, MS,
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dermaal afgebrand; gelyk die zulks' ten

jaare 1705 by 't beleg ook was wederva-
ren , en dus voor de vierde maal dit on-

geluk trof: dog werdt deze laatfte reis

alleen de kerk herbouwd , door de tien-

de-hefFers dezer Heerlykheid , die met
dien last zyn bezet, terwyl Zandvliet

en Beerendrecht een eigendom zyn der

Abdye van St. Michiel, die in 't jaar

1674 ^<^or koop hier van meestres ge-

worden is (s).

OSSENDRECHT , WOONSDRECHT en het

nabuurig beerendrecht geven, door
hunne benaamingen , genoeg te kennen,
dat hier oudtyds veeren en overtogten

waren , en dat die dorpen , op hoogten
en duinen aan den' boord van eenen
vaarbaaren flroom geftigt, in later ty-

den , eerst vrugtbaare koren-landen voor
zig gekregen hebben. Het eerde dat

men van Osjendrecht gewaagd vindt, is

in 'tjaar i2ï2of 1213, wanneer dit Leen
verbeurd werdt verklaard , wegens den
overlast en het geweld , dat de Leenbe-
zitter hier te water en te land hadt ge-

pleegd, zoo dat het zelve, door den
Her-

(s) LE ROY Weerel. Tonn. van Brab. bl. Ö2.
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Hertog van Braband , aan den Heer vaft

Breda gefchonken wierdt (t). Ook fchynt

deze Heerlykheid het ftamhuis van een

Edel geflagt van dien naam te zyn ge-

weest : altoos Arnoud van Osfendrecht

bezegelde mede den brief van Huwelyk-
fche voorwaarden, tusfchen Machtilde

lüan Loven , Dogter van Hendrik den L
Hertog van Braband en Florents van
Holland , zoon van Graaf WtUem en

Alida van Gelderland den 5. November
12 15 (u). Dezelve of een andere Ar-
noud van Oslendrecht wordt onder de

Edelen en Leenmannen vdn Braband
vermeld (v). Men weet , dat deze Heer-

lykheid en Woonsdrecht , zoo. wel als

het tegenwoordige geheele Marquifaat

van Bergen op Zoom, oudtyds tot het

land en Baronnie van Breda behoord
hebben ,

(hoe Osfendrecht in 't byzonder
daar aan gekomen is hebben wy zoo
even gezien,) en daar van afgefcheurd

zyn na het overlyden van Aernoiid van

Leuven in 't jaar 1287, en werdt dit het

aandeel van Gerard van W^ej'emaele (w).

In later tyden fchynt deze Heerlyk-
heid

(t) BUTKENS T. I. ;>. I7S.

(U) BÜTKENST. I. p. 312.
(v) Ibid, />. 224.
(w) Ibid. t. 309.
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heid voor de helft aan den Marquis van
Bergen, en voor de andere helft aan
eenen byzonderen Heer te zyn geko-
men: altoos in deze eeuw heeft het

Huis van ^ars/en die zoodanig bezeten,

tot dat zy over weinig jaaren door koop
geheel aan het voorfz, Marquifaat is

overgegaan. De Polders , daar voor
gelegen, en tot deze jurisdictie behoo-
rende, zyn vry laat bedykt, zoo dat
maar onlangs het laatfte fchor, tegen het
Regtsgebied van Zandvliet paaiende,
in 't drooge is gelegd,

W^oonsdrecht , Hildernisfe en Borch'

vliet , Heerlykheden aan den boord der
Schelde , tusfchen Osfendrechten Bergen
op Zoom, hebben zig tot heden niet

kunnen herflellen van de groote over-
ftrooming op het einde der vyftiende

eeuwe: zoo dat nog onbedykte fchor-

ren voor dezelve te vinden zyn, en van
het Dorp Hildernisfe niets is overgeble-
ven, dan eene kleine hoogte, eenig
Weiland aan den waterkant, en eene
groote modderige flreek, langs de Schel-
de, alwaar men by laag water de grond-
(lagen der kerk nog befchouwen kan (x).

He^
(x) Tegenw. St. van alle Volfe. XII. D. bl. 184.
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Het Land en de Baronnie van be-

VEREN tegen de Schelde gelegen, van
voor Antwerpen zig uitftrekkende tot

aan het verdronken land van Saftingen

,

bevat veele Dorpen en Parochien , waar
van men een vry uitvoerige befchryving

by SANDERUS vindt (y) , en vooral dat die

federt het jaar 965 hebben toebehoord
aan het Edele geflagt van Beveren , tot

dat Johan van Beveren , deze Heerlyk-

heid tenjaare J3i2verkogt aan Lodewyk,
zoon des Graaven van Vlaanderen : en is

zy aan de Graaven van Vlaanderen geble-

ven, tot dat Fhilips de Goede Hertog
van Bourgondien , Graaf van Vlaande-

ren enz, haar aan zynen natuurlyken

zoon Cornelis fchonk, die ook Heer
van Vlisfingen was, en in 't jaar 1452 zon-

der wettige kinderen na te laten , in een
veldflag gebleven zynde (z), dit aan-

zienlyk Leen aan eenen anderen basterd

zoon van opgemelden Hertog Philips

,

genaamd Anthony , bygenaamd den groo-

ten bastaard van Bourgondien , zal opge-

dragen wezen ; uit welken tak der Bas-

taarden van Bourgondien de laatfte ge-

weest

(y) Verheerl. Vlaand. II. D. bl. 105— 1 10.

(2) OLIVARIUS VREDIüS prob. genealog. Com,
Vïandriae, farte II, p, 385.
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j

weest is Heer Maximiliaan van Boufgon-^

dien Marquis van Vere en Vlisfingen

enz.; na wiens overlyden in 'tjaari558,

de Baronnie van Beveren in 't jaar 1574
verkocht is aan Philip Prins van Kroy,
Hertog van Aarjchot enz. wiens afftam-

melingen die nog heden bezitten*

Het fch3rnt , dat oudtyds iemand bin^

nen dezen lande en Baronnie zig tet

neer zettende, gehouden was bekere

rechten te betaalen, waar door veele

lieden weerhouden werden hun beftaan

hier te zoeken; althans het behaagde
Lodewyk Graave van Vlaanderen , den

^ July 1371, voorz, recht te vernieti-

gen^ daarentegen invoerende het recht,

om na de dood van eiken Parochiaan te

heffen de beste hand endetbeste hooft (a);

welk recht ik meene dat nog in ftand is en
een der inkomften van den Heer uit-

maakte
Wanneer de Brabanders en Vlamin-

gen ten jaare 1484, met eikanderen on-

eens en in oorlog waren, en de vrede
niet gefloten wierdt voor St. Jans misfe

in 't jaar 1485 , leedt de Heer van Beve-
rs. DEEL. C fen

(a) Origin. Vidimus van den brief, door den
Raad van Vlaanderen , den 2Ó Maart 1483 gegeven,
ter Griffie van Vere berustende.
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rm veel nadeels in zyne tienden , visfche-

ryen enz., weshalven hy aan verfchei-

den zyner pachters merkelyken afflag

toeflaan moest (b).

In de onlusten ten jaarc 1489, tus-

fchen den Roomsch Konini^ Max'mili-
aan van Oostemjk, en die van Vlaande-
ren ontflaan, waar in de Keer van Be^

veren de zyde des eerstgemelden hieldt^

was hy bedacht, om voor de veiligheid

van zyn kafteel en goederen te zorgen

,

als nemende tot zyn Saudeniers van den

Cafteele aan, Herbaert van Berneuclt,

Roel de laat, Pieter Vak, Jan de H^int ,

Moenken van der Heyden .... hacquet

ende Symoen van Goethem, onder het

bevel van Daniël de Fiennes , die gefield

was als Capitain vp t voorfz, Jlot, te

hulst, Calloo, ^ndwerpen en elders.

Wanneer de landen , tot deze Baron-
nie behoorende en tegen de Schelde ge-

legen, het eerde bedykt zyn, is vry
duister ; althans die van den Doel fchy-

jien, al voor 't jaar 1369, in 't droogete
hebben gelegen , doch van dien tyd in-

gebroken te zyn geweest , om dat in 't

jaar 1553 ten tyde wanneer Heer Maxi-
mi"

(b) Origin. brieven van Schepenen vajti Callo

deswegen , ter Griffie van Vere.
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miliaan van Bourgondien, Heer vaii Vo-

re, van Beveren enz. tot zynen univer-

feelen Erfgenaam benoemde , MaximUi-

aan de Hennin , hy hem met name gaf Ie

fchorre appellé Ie Doulle adjoina (zegt

hy) d ma Seigneurie de Bevres, Joit qu'il

fust dïcquê ou a dicquê (c). Zoo dat die

fchorren , nog gedeeltelyk, ongedykt

zullen zyn geweest. Paus Pius de V,
by eene Bulle van den 26 Oftober 1569
waar in den Doele vrydom van Tien-

den gegeven wordt, zegt, dat deze lan-

den , ten dien tyde , met 'er zee gemeen la-

gen , en omtrent 200 jaaren dus gelegen

hadden: welker bedyking eerst in 't jaar

1593 voor een deel, den Ouden Doel
genaamd , is voltrokken (d) , en het ove-

rige deel eerst ten jaare 16 14 is droog

gemaakt, nevens de Polders St. Anna en

Keetenisje,

Ten tyde van deze laatfte bedyking

is ook het dorp de Doel gedicht , en by
het uitgaan van de Treves in 't jaar

1621, delibereerde men aan de zyde
der Staaten, om de dykagie door te

fteken, waar tegen die van den Doel
C 2 z\g

(O' ËoxHORN op Ëejgcrshrg bl, 225»

(ji) H U N N I ü s bl. 24Ó.



36 J. ERMERINS OVER SOMMIGE

Zig verzetteden , en in een bondige memo-
rie de fchadelykheid beweerden, die

voor de Vereenigde Provinciën hier in

lag opgefloten. Ook gefchiedde 't niet;

dit land bleef beverscht afgefcheiden

van het vaste land van Vlaanderen cioor

de zwaare kreek van Kieidrecht of Saaf-

tingen , die in 't jaar 1570, den Doel,
St, Anna en Keetenisfe reeds tot een ei-

land gem.aakt hadt.

Ten jaare 1649, en dus aanftonds na
't fluiten der Munflerfche Vrede, ver-

leende de Koning van Spaingien odroy
tot het bedyken van Calloo; daaronder
ook begrypende den Polder van den

Doel, St. Anna en Keetenisfe, voor zoo

veele als dezelve raken en toebehooren aan

de Heerlykheid enjnrisdiüievan Calloo en

Kieldrecht» Welke bedyking dan den
tegenwoordigen Polder van Calloo heeft

voortgebracht : waar door de kreek van
Kieldrecht gefloten is, en het land van

Beveren tot aan de Schelde weder famen
is vereenigd geworden.

Geduurende dengeheelen Spaan fchen
oorlog, is dit Doelfche eiland, als een

eigendom van den Staat, aangemerkt;
dit was door een meenigte adens te be-

wyzen: en wanneer ten jaare 1Ó49, de
Ge-
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Gereformeerde ingezetenen alhier , over
het niet onderhouden der Paufelyke vier-

dagen gekweld wierden, namen de Hee-
ren Staaten van Zeeland deswegen een
hertig beiluit, zeggende dat de Souve-

raine ma^t van het eiland van den Doel
aan den Staat behoord y zynde het gat van
de Peerl voor onze Limietjcheiding altoos

gehouden (e), en de Heer Feth, Secre-

taris der Staaten van Zeeland, heeft ten

jaare 1652, in -t breede gededuceerd,
het Recht van opperfte gezag, dat dezen

Staat toebehoord over de forten en onder-

hoorige diftriClen van LiIIo , Liefliemhoek

en den Doel. Dit alles verviel, wan-
neer den 20 September 16Ó4, gefloten

wierdt het bekende Traö:aat van Li-

mietfcheiding : waar by het geheele Dorp
van Kieldrecbt met zyn Toren ofte Kerk',

gelyk mede het land van den Doel en Kee»
tenisfe is overgelaten aan den Koning
van Spaengien, doch Lieflienshoek met
1 50 roeden rondom hetzelve aan de land-*

zyde, afgedaan bleef aan den Staat (f).

Zeeland verzette zig hier tegen; dan
het hielp niet : men zag te laat de na-

C 3 dee-

(e) Verband, over eenige vragen rakende den
Doel. MS.
(O AITZEM A V. D. bl. 30S.
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deelige gevolgen hier uit voorkomende

,

en moest zig vergenoegd houden met
het kleeneflukje lands, dat ter nombre
van 174 gemeten 22 roeden, fchotbaar,

rondom Lie&enshoek behouden was

,

van welk de lasten , zoo ordinaire als ex-

traordinaire van de jaaren 1676 tot 1687
aan Zeeland zyn betaald. Dan die fe-

dert dien tyd , eerst door verleende vry-

dom voor 36 jaaren, en na 't expireeren

van dipn , ter oorzaak van eene door?

braak aan Liefl^enshoek in 't jaar 17 15
niet meer geheven worden.
Ten jaare 1672 werdt in het dorp den

Doel een kerk voor de Roomfche inge-

zetenen gefticht, die nog in wezen en
ten dezen jaare 1773 merkelyk is ver-

groot geworden.
De gedenkwaardige vloed van 1682

deed de Polders van Calloo , ouden en
nieuwen Doel overllromen , doch van
dien ramp heeft men zig door het flui-

ten der doorbraken ras weten te herftel^

jen.

De fuccesfe oorlog , die in ^t jaar 1 701
reeds aanvang nam , bragt meer fchade

^n rampen aan dezen oord te weeg. De
pranfchen en Geallieerden begrepen
leder het gewicht om van deze Polders

meest
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meesters te blyven ; 't geen tot gevolg

hadt, dat de landen rondom Liefkenshoek

aan 't Zeewater wierden overgegeven.

Men zocht dat fort te dekken , door het

opwerpen van een redout naby den Doel
dwars in den weg genaamd , voor weinig

jaaren eerst geflegt. Een corps troupen

der Geallieerden leegerde zig in dit dorp

en den Polder van dien naam , zy main-

tineerden zig zoo door inundatien , als

door redouten en affnydingen , op en
omtrent den dyk tegen de flikken van
Kieldrecht. Dit gaf fomwylen gelegen-

heid tot fcherpe ontmoetingen ; alzoo de
Franfchen en Spaanfchen in hun gezicht

waren verfchanst, waarvan de geflegte

redout Spar nog getuigenis draagt. De
Schelde was hier omtrent met een esqua-

der fchepen bezet, waarover eerst de
Captein Maarten Barendfe Boom, en na-

derhand de Commandeur Steven Wilt-

fchut , het bevel voerde. De Schelde was
tusfehen Lilb en Liefkenshoek door een
fcheeps-brug beflagen, aan welke alle

waaren uit en naar Braband komende,
moesten overgefcheept worden ; dit duur-

de tot in 't jaar 1706 , wanneer na deBat-
taille van Rammillies de vyanden ook
dezen oord verlieten. De vrugten van

C 4 den
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den Vrede, in 't jaar 17 13, te Utrecht ge-

floten, werden hier naauwJyksgefmaakt,
pf op den 3 Maart 171 5 Tpoelde, door
eenen hoogen vloed, de contrefcharps-
fluiste Liefkeiishoekdoor, en de Polders
van den Doel, St. Anna en Keetenisfe,
werden onder water gezet, het geen van
eenen tweeden hoogen vloedop den 4 A-
pril daar aan ,

gevolgd werdt, en de ram-
pen dezer Polders merkeiyk verzwaarde

;

Y^elker herflel veel heeft gekost , en waar-
door die yan St, Anna en Keetenisfe,
nog met een merkeiyk capitaal tot hp-
den belast zitten.

Dit zelfde jaar werdt binnen Antwer-
pen, pp den 15 November , gefloten het
200 bekende Traöiaat van Barrière, waar
by Art. 17 aan Haar Ho, Mog, werdt
gecedeerd de Soiivereiniteit van het Dorp
cïl den Polder van den Doel, zoo mede
de Polder van St. A.nna en Keetenis-

fe (g), het welk op den 22 December
1718 by nadere conventie hernieuwd
"Vy^erdt, met deze bepaling, dat hetge-
\>kd yan Haar Ho. Mog. wel met den
eigendom van het Dorp en Polder der^

Dpel, St, A,nna. en Keetenisfe, zoude
yermeerderd wpfden , doch zig tusfchen

^g) Ree. des pii7ici£aux.-TrMiez de Paix ^c.T, II„
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de forten de Peerle en Liefkenshoek niet

verder nitftrekken dan halverweg (h),

welke beide verdragen door den Keizer,

Engeland en den Staat zyn bekragtigd

geworden.
Haar Ho. Mog, verleenden hierop, den

22 Noveinber 1719, volmagt aan derzel-

verRcfident teBrusfel, Ernest Pester5 ^

om de posfesjie van de gecedeerde Landen
en Polders te aanvaarden, den Eedt van
de Magiftraeten aidaer zynde af te nemen
enz.. Met opzicht tot den Doel fchreven

de Hoog Bailliu en Hoofdfchepenen des

lands van Waas, by Misüve van 25 Ja-

nuary 1720 aan de Wet aldaar, en or-

donneerden hun , zoo de conventie van 22
December 1718 als de adte van overflel-

ling, doorzyneKeizerlyke Majefteit den
28 Odober 17 19 gegeven, te doen pu-
bliceren, met bevel om Haar Ho. Mog,
voortaan als hunne Souvereinen te ge-

hoorzamen ; ontflaande ten dien einde

de onderzaaten van den Eed van getrou-

wigheid aan zyne Keizerl. Majefleit af-

gelegd (i).

De Heer Pesters begaf zig, verzeld

van een detachement uit het guarnizoen

C 5 van

(h) Vaderl. Hist. XVIiï. D. bl. 190.
(i^ Copie A6tens hier van MS.
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van Lillo en Liefkenshoek naar den
Doel , alwaar de Wet , op den 20 Fe-
bruary 1720 den Eed van getrouwigheid

,

zoo voor zig, als voor de ingezetenen,
in deszelfs handen hebben afgelegd. Dit
alles niet tegenftaande heeft men federt

durven twyffelen , of deze Polders Staa-

ten of Oostenrykfche grond zyn , daar
van de opgezetenen zig meesterlyk we-
ten te bedienen , zig Oostenryks , of
Staats houdende, naar mate hun belan-

gens dat vereisfchen; dit is zeker, dat

zy tot heden aan geen der beide Souve-
reinen eenige lasten betalen ; 'c geen men
wil dat aan de Oostenrykfche zydevoor-
koomt uit kragt van een odlroy, dat

nog niet geëxpireerd zoude wezen : en ik

meene wel te weten , dat zy van hunne
vonnisfen, hier gewezen, nog appelleeren

aan den Raad van Vlaanderen binnen
Gendt,

-• ' CALLOO is een Heerlykheid ten oosten

tegen de Schelde, palende ten westen
en noorden aan de Baronnie en Landen
van Beveren , waarvan zy voortyds een
deel heeft uitgemaakt , maar nu is afge-

Icheiden, na het berooid affterven van

Heer Maximiliaanvan BourgondienHeere
van
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van Beveren enz. wanneer zy ten voor-

deele zyrer fchuldeisfcheren afzonder-

lyk verkocht is.

In ÓQu oorlog , welken Koning Lodewyk
de X. met Graave Robbert van Vlaande-
ren hadt , werdt dit Dorp of Stedeken
(als 'tgenoemd wordt) in 't jaar 13 15
doorCJraat tVillem den III. van Holland,
die Bondgenoot van opgemelden Ko-
ning was, deerlyk geplunderd en ver-
woest (k).

In den oorlog, welken de Aarts- Her-
tog Maxïmiliaan van Oostenryky nader-
hand, tegen de Vlaamingen gevoerd
heeft, is door de laatften een blokhuis
omtrent Calloo opgerecht , waar door de
Heer van Beveren veel fchade leedt aan
zyne visfcherye op de Schelde (1),

Men weet , hoe in het vermaarde be-
leg van Antwerpen in tjaar 1584, de
Hertog van Parma^ zig op den dyk
van Calloo gevestigd hadt, en daar de
fchans Marie gefticht; welke zyne be^
rugte brug, over de Schelde gebouwd,

be-

ek) LANGEN DYK Graven van Holland I. D.
bl. i86, 187.

(1; Origin, brief van accoort tusfchen den Rent-
meester des heere van Beveren^ en die zyne Pag-
ters hier over aangegaan , van dato i8 February
1485, ter Griffie van Vere berustende.
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befehermen moest; en dat hier, de

dyk doorgekeken zynde , de kreek van
Kieldrecht zig vereenigde met de Schel-

de; waar door ten jaare 1632, deSpaan-
fche Vloot, die op 't Slaak geflagen werdt,

haaren weg , om op de Zeeuwfche llroo-

men te komen, genomen heefjc. De
llerkten, aan en omtrent Calloo, ble-

ven dus van veel aangelegenheid voor

de Spaanfchen, en waren den Staat-

fchen byzonder hinderlyk , wanneer die

eenigen aanflag op Antwerpen voorhad-

den; waarom Graaf Willem van Nas-

Jau, in 't jaar 1638, die aantastte, doch
ongelukkig, alzoo hy deerlyk geflagen

werdt, verliezende daar by onder ande-

ren zynen eenigen zoon Mauritz (m).

Deze Heerlykheid, als boven gezegd

is, in 't jaar 15 74 opentlyk verkocht, en

van de Baronnie van Beveren afgefchei-

den zynde, word ter leen gehouden van

den Grave van Vlaenderen, van zynen

Souveraine wetachtighe Camere binnen zy-

nen lande ende Graefffchappe van Vlaen-

deren voornoemt, Confifleerende in eene

flaetfe, dorp, parochie, poort ende heer-

Uckhede van Calloo met zyne appenden-

iien en dependentien , ter caufen van wel-

ken

(m) AiTZEMA II. D. bl. 535i
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ken zoo vermacb alle Jujlitiey hooghe

middelen, en leeghe ^ ende dienvolghende

Schepenen van defelve heerlykheid ver-

mogen te rechten te zitten, en de Jujli"

tie adminiflreren, in alle Civile ende Cri-

mineele faecken , foo leenmannen doen ter

halle van Beveren, ende de Jententien

by defelve Schepenen gegeven in Civile

Jaecken hebben heurlieder resfort aen

den Provincialen Raedt van voorn, lan^

de van Vlaenderen, wefende de vóorfz,

poort ende heerlykheid verciert met een

haven aen de Riviere van der Schelde en*

de JurisdiCiie. Alle heerlyk gejagh van

defelve heerlyckheid Jïreckt haer over de

geheele jParochie van Calloo, over de di*

JlriCle ende limiten , daer dat de facramen-
ten geadministreert , de gefchoten , poinc-

ten, ende jettingen gecollectert , endede
Juflitie van allen ouden tyden by de JVet-
houders aldaer geadminiftreert is geweest

(n). De Heer bezit ook verfcheidene

Cynfen op verfcheide partyen van lan-

den binnen voorz. Parochie, enz.

Ten jaare 1590 behoorde deze Heer-
lykheid toe aan Jonkvrouwe Marie Ve-
nam wed. van Cornelis Bremens, In 't

jaar

(n) Denombrement der Heerlykheid van Calloo,
getrokken uit origineele ftukken MS.
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jaar 1647, aan m'her Jean Bapthfe dé
Cachopin de la Redo, Ridder enz.

In 't jaar 1712 den 18 Maart is deze
Heerlykheid publicq ter vrydags merkt
tè Antwerpen verkocht aan m'her Jan
Jofepb Vecquemam Baron de la Verre y

en genaast by m'her Jacques Francois
Grave van Groesbeeck, PVemmelingen f

Borcb-Grave van Uaublain.
Ten jaare 1748 den 8 Augustus, is dit

Leen verheven ten name van m'her
Alexander Francois Grave van Groes-
beeck , Wemelingh ende het H. R. enz,

LIEFKENSHOEK weetmen, is een ge-

noegzaam reguliere vesting van vier bol-

werken, twee raveieinen en eenen bedek-
ten weg, tegen over Lillo; wier naams
oorfprong volgens eene overleevtring

zoude afkomen van eenen fchaapherder
Lieven geheeten , die zyn herders hutte
in dezen oord hadt opgeflagen , of zyne
fchapen aldaar gewoon was te weiden:
dit is ten minflen zeker , dat de naam
van Liefkenshoek ouder is dan de ftich-

ting van het Fort, alzoo ik reeds tien

jaaren voor dien tyd het F^er van Lief^

kensboek gemeld vinde.

Het was ten jaare 1584, dat deze

itcrk-
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fterkte door die van Antwerpen ter be-

fcherming der Schelde wierdt opgewor-
pen; nog niet voltrokken, werdt zy
reeds door de Spanjaarden den lo July
aangetast en veroverd (o), juist ten zelf-

den dage, als de grondvester onzer Re-
publicq en Vader des Vaderlands Prins
W^illem de I, door een moordenaars
hand het leven verloor. Den 3 April
des volgenden jaars hernamen de Graaf
van Hobenlo en de Admiraal Jujl'mus

van Nasfau Liefkenshoek (p). Waar-
op daar in, van der Staatfche zyde
het bevel *fchynt gevoerd te hebben , de
Collonel Michiel Cauelier (q). Ten jaa-

re 1589 ontftond hier een gevaarlyke
muitery onder de bezetting, zoo door
gebrek van betalinge, als door misnoe-
gen tegen fommigen hunner hoplieden >

welke opftand den 11 Odober van dat
jaar door afgezondenen van Heeren
Gecommitteerde Raaden van Zeeland,
te weten de Heeren Meyros, Reygers'
berch en Jan Bieters, gelukkig gèftild

en

(o) VAN MET E REN XII. B. bl, I95 "jj^.

(p) Ibid. bl. 203.

Cq) Copie Misfive der Regeer, van Vere aanden-
zelven dato 9 Nov. 1585. MS.
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en beilegt werdt (r). Wanneer ten jaa-'

re 1614, de Polders van den Doei, Stj

Anna en Keetenisfe herdykt, en dit

Fort merkelyk in zyne Vestingwerken
verbeterd werdt, kwam op den 11 Au-
gvstus de Gouverneur van 't Kafleel van
Antwerpen, by vollen dag deze fchans
bezichtigen, by zig hebbende eenige

Officiers en Ingenieurs ; en dewyl dezel-

ve toen in eenen zwakken ftaat van te-

genweer was, vreesde men dat de vy-
and het beftand breeken zoude ; waar-
om in allen haast twee Compagnien uit

Vere ter verflerking van 't Guarnifoen
naarLieikenshcek afgezonden werden (s)«

En om een denkbeeld te vormen, hoe
veel zorg , ten dien tyde , voor de forten

op de Schelde fteeds gedragen wierdt^

200 virde ik dat ten jaare 1616, alle die

Forten geduurig bezet waren met vier

Vaandelen Eiigeliclien, buiten Scoman
en nog zes byzondere Compagnien.
Ten jaare 1622, werdt aan Francois

de PPHspeleer , Erf-Griffier der Stede en
Ambagte van ter Neufen, door Heeren

Ge-

CO Copie Misfive van gem. Heeren aan hunne
Committenten. MS.

(s) Misfive van den Raadsheer campe aan de
Regeer, van Vere. MS.
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Gecommitteerde Raaden van Zeeland;
od:roy verleend tot het ftigten van een
Molen , daar, ofte Lillo, met recht van
dwangmaalerie , gelyk die op Liefkens-
hoek nog in wesen is.

Ten jaare 1632 werdt hier een ftee-

ne kerk gebouwd, in plaatfe van eene
houten hutte, waar in tot dien tyd de
Godsdienst was verrigt (t).

Het was den 28 July des jaars 1641;
dat de Spaanfchen eenen aanflag op dit

Fort voorhadden , dan die van binnen
daar vankundfchap hebbende, verweer-
den zig 200 dapper, dat de vyand na
een half uur vechtens met groot verlies

moest te rugge keeren (u): ter beloo-
ning van welke wakkerheid aan de be-
zetting ook behoorlyke vereeringen,
door de Heeren Staaten van Zeeland

,

gedaan werden (v).

Na het fluiten der Munflerfche Vre-
de, genoot deze Plaats eene ongeftoor-
de rust. Het Traöaat van Limietfchei-
ding ten jaare 1664, ontzette haar van
het bewind over het Doelfche land, al-

zoo het gebied van den Staat toen
r. DEEL. D wierdt

CO Aant. van den Eerw. Heer van iperen , MS,
(u) scRivERius Nederl. Oorl. bl. 30Ó.

CvJ Stat,- Mot, van Zeel, van 't jaar 1Ö41 , bl, 2C4,
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wierdt bepaald tot 150 roeden rond dit

fort; ook deedt de hooge vloed van
1Ó82, de landen daar om heen wel on-

dervloeijen ; dan het een en ander bragt

geen merkwaardige veranderinge aan de
fchans of haare gefleldheid te \^ege.

Ten jaare lógo of 1691 , werdt hier de

2ee-contrefcharp merkelyk verhoogd, en
de capitaale gracht gediept.

By den aanvang van den fuccesfie-

oorlog, ^ogten de Franfchen al vroeg

2ig in deze nabuurfchap te nestelen,

want met het begin desjaars 1702, wier-

pen zy een Linie op van het Fort de

Peerl naar het Dorp Kieldrecht, dan
alzoo zulks onder het kanon van Lief-

kenshoek gefchiedde , werdt het door
geftadig vuuren op de arbeiders belet en
voorgekomen (w), en de vyand fchynt

dit zelfde jaar voornemen te hebben ge-

had om deze fchans aan te tasten (x),

gelyk, ten jaare 1707, een aanflag om
by verrasfing meester van Liefkenshoek

te worden, den Franfchen vry gunftig

toe-

(w) Misfive van den Comroand, te Lillo Brunet

de Eochehrune aan Haar Hoog Mog. dato 17 April

1702.
(x) Misfive van den Refident hülft aan Haar

Hoog Mog. dato i Juny 1702.
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toefcheen , daar de grachten toegevro-

zen, en het guarnizoen dronken was;

dan men wil dat onder de hoofden der

vyanden gefchil ontftondt, wie van hun

het bevel over den aanval zoude voe-

ren, en dat daar door die aanflag te

niet liep.

Op den 3 Maart 1715 fpoelde, door

een hoogen vloed, hier de contrefcharps

fluis door, waar door niet alleen deca-

pitaale wal veel fchade leedt, de brug

weggerukt en landwaards in gedreeven

wierdt, en de land-contrefcharp door-

brak, maar ook de Polders aan den

Doel, St. Anna en Keetenisfe over-

ftroomden; het geen van een tweeden

vloed, den i April daar aan, gevolgd

zynde, de kosten ter herflellinge der

vestingwerken zoo zwaar maakte, dat

de Heeren Staaten van Zeeland by Mis-

five van den 11 April des zelfden Jaars

aan Haar Hoe Mog. verzochten , met den

Raad van Staate te willen overleggen

,

wat met het gedevaUfeerde Fort Lief-

kenshoek te doen flonde.

Men weet, hoe ten jaare 1747 by de

invafie der Franfchen in Staats Vlaan-

deren , ook deze vesting, na een flappe

verdediging, voor derzelver magt heeft

D 2 moe-
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moeten bukken, waarvan ik my, hoe-

wel 'er ooggetuige va.i geweest ben, om
gewigte redenen, onthoude de byzon-
derheden te verhalen. De Vrede van
Aken in 't jaar 1748 heeft deze fterkte

weder onder haar natuurlyken Souve-
rein gebracht, en federt valt daar om-
trent niets van belang aan te merken.

HET LAND EN HEERLYKHEID VAN
SAFTINGEN, ook Schafdngen , Chaeftin-

ge of Saaftingen , dat ten Oosten en

Noorden aan de Schelde, ten Zuid-oos-

ten aan het land en Baronnie van Beve-

ren, daar onder denDoele, en ten Zui-

den en Westen aan Hulfter Ambacht
pleeg te grenzen, geheel door de zee

ingezwolgen, zoude hier geen plaats

vinden , ware het niet dat het meer dan
waarfchynlyk is, dat deze thans bedol-

ven Heerlykheid met ter tyd het hoofd

wederom zal boven fteken , zig in vrugt-

baare korenakkers herfcheppen , en het

in dit vooruitgezigte niet te onpasfe ko-

men zal, het een en ander van derzel-

yer aiouden toeftand gemeld te hebben.

Wy zullen dan eerst den ftaat en om-
trek dezer Heerlykheid, voor dat zy
door den vloed bedekt wierdt, en daar

na
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na eenige byzonderheden van dezelve

aanteekenen.

Van het Klooster de Grouwe ot

Graeuwe loo roeden ten Oosten, tot

aan het noordeinde van de Noord-Pol-

der ten Oosten van 't oude Kafteel van

Saftingen, was een lengte van ruim 2100

Gendtfche roeden : omtrent even gely-

ke lengte was het van Husterloo tot

aan het Dorp van Saftingen: zoo dat

dit land en Heerlykheid in lengte en

breedte weinig verfcheelde, daar beide

zig een en een half uur uitfcrekkende,

zy mogelyk 12000 gemeten lands he-

mels breedte in zig bevatte : ook vinde ik

in haaren Kreits nog twee Parochien of

.Kloosters , de eene Sl Laurens en de ande-

re Cajuweele geheeten. De eerile was

omtrent 500 roeden ten Noord oosten

van 't Klooster de Grouwe gelegen , en

de laatfte in het Oosten in de Cafuweel-

fche moeren , omtrent een kreek de Cou-

veringe geheeten en het iand van den

Doel; danof gem. plaatfen afzonderly-

ke Leenen of onmiddelyk onderhoorig

aan Saftingen waren, bepaal ik niet,

maar wel, dat zy binnen den omtrek

van het land van Saftingen gelegen zyn

.geweest.
?, D 3 Dit
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• Dit land beftond ook uit onderfchei"

den Polders: de Noord-Polder bevondt
zig ten Oosten en Noorden tegen de
Schelde , ten zuiden tegen die Dykagie
welke Saftingen met den Doel gemeen
hadt , ten Westen tegen de Secys-pol-

der,

In de Dykagie, die den Doel voor
het zeewater beveiligde, was ook een
gedeelte van het Land van Saftingen be-

grepen ; en dit gedeelte van Saftingen

grensde ten Noorden aan de Noord-
Polder, ten Oosten aan de Schelde,
ten Zuiden aan het Land van Beveren
of den Doel , en ten Westen aan de Se-

'cys-polder en de Cafuweelfche moer.

Daar aan volgde, de Secys-polder,

die wei bebouwd en bevolkt fcliynt

;te zyn geweest: ja ik twyfFele, of die

niet een Dorp in zig bevatte : zy flootte

ten Noorden tegen de Westerfchelde,
ten Oosten tegen den Noord-Polder en
de gemeene Dykagie van Saftingen en
den Doel ; ten Zuiden tegen de Couve-
ringfche kreek, en ten Westen tegen de
Polder van Saftingen, De Noordelyke
Dyk van deze Polder, vinde dat de
Peenendyk was genoemd , misfchien by
verbastering van Deenendyk afgekomen

,
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als wanneer dit Land al vroeg in 't dro-

ge zoude gelegen hebben.
Ten Westen van deze was de Polder

van Saftingen, waar in het Dorp van
dien naam te vinden was, als mede een
gehugt ter Holen geheeten , welke ten

Oosten van zig de Secys-polder hadt,

ten Westen de Polder van Namen en
Vranckendyk-Polder, en ten Zuiden St.

Laurens en de Landen tegen de Couve-
ringfche kreek gelegen.

De Landen van St. Laurens tot aan
den Gageldonkfchen Dyk en de Cafu-

weelfche moer, palende aan de Huliler

moer , maakten het Zuidelyk gedeelte

van Saftingen uit.

Ten Noord-westen van het Dorp Saf-

tingen , bevondt zig de Polder Meerle-
mon, die in groot en kleen- Meerle-
mon onderfcheiden wierdt, en waar van
het laatfte gedeelte onder deze Heer-
lykheid behoorde.
Dat dit Land en Heerlykheid onder

Hulster-Ambagt zou behoord hebben,
gelyk beweerd wordt (y), is my niet ge-

bleken, maar waarfchynlyker, dat het
een byzonder Leen is geweest, wiens

D 4 Hee-

<y) Tegenw. St. der Vereen. Nederl. Il" d. bl.

517.
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Heeren niemand dan de Graaven van
Vlaanderen boven zig kenden.

Ik begryp niet hoe men twyfTe^en kan

,

of deze Heerlykheid tot Staats of Oos-
tenryks Vlaanderen zoude behooren(z):
my dunkt, dat de grensfcheiding, be-

paald by de Traöaaten in 't jaar 1715
en 1718 volPcrekt beflisfen, dat Haar
Hoog Mog. hier de wettige Souvereinen
zyn; ja zelfs, dat de grenspalen, by 't

Traftaat van *t jaar 1664 vastgefteld,

dit ten voordeele der Republyk reeds

betoogd hebben.
Vrouw Margarita Graavinne van

Vlaanderen, en haar Zoon Guy ^ heb-
ben aan het land van Chaeftyn den eer-

ften van paestmaem in 't jaar 1 260 keu-

ren verleend, die in 28 articulen befton-

den, en waarvan my een affchrift ter

hand gekomen is.

Dit Land en Heerlykheid in 't jaar

3299 een eigendom zynde van Robbert y

GudlcenZoon des Graaven van Vlaande-
ren , werdt by ruiling afgedaan aan Ge-
rard d'Enghïendïtde Sottetighïen, Caste-
leinvan Geiid, die daar voor weder afzag

van het recht 't welke hy binnen gemelde
ftad

'C^) Tegenw. St. der Vereen. Nedeii. II D. bl,

^17»
•.
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flad bezat, genaamd het regt van den

Castellein, Het heeft tot wapen of banier

GQwfasce d'or &* de guelles de dix pieces,

au lyon de jable (a).

In 't jaar 1323 , by 't maken der Vre*
de tusfchen Graaf JVillem den III van
Holland met Lodewyk vanNevers. Graaf
van Vlaanderen , werdt bedongen, zoo
'er in 't vervolg eenig verfchil tusfchen

de Graaven ontftaan mogte, dat zulks

niet door de wapenen, maar door uit-

fpraak van zes goede mannen wederzyds
te kiezen , moeste beflegt worden ; wel-

ke goede mannen van de Vlaamfche zy-

de te Saaftingen, en van de Hollandfche
zyde te Rilland by een moesten komen
(b). De Heer wagenaar fchryft Ryn-
land, maar dit is als een enkele verzin-

ninning aan te merken : goede mannen,
om verfchillen van dien aart te befleg-

ten , zouden wederzyds een verblyfplaats
ten minsten van twintig uuren van den
anderen gelegen gekoren hebben ! Neen
het is zeker genoeg , dat men hier twee
uiterRe en wederzydfche grensplaatfen
begrypen moet, gelykSaftingen enRil-

^5 land

(a) VEipinoy 'Recherche def Antje^uitem éf Uoblesfe ds
Tlandres ^. 100, et lój.

(b; Vaderl. Hist. IIID. bl. 203,
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land waren, federt beide door de zee

ingezwolgen: dan gaarne vergeeft men
den Heere wagenaar zulke geringe fei-

len, het is onmogelyk alles wat in de
oude Historiën door de gelykheid van
naamen duister voorkomt, naareischop
te helderen; gebrek van de Zeeuwfche
en Vlaamfche landen , zoo als zy oud-

tyds waren , genoeg te kennen , kan dien

misflag in dit geval veroorzaakt heb-

ben.

Het Kasteel van Saftingen, zoo be-

kend in de oude .Vlaamfche gefchiede-

nisfen , is geftigt 'geweest by Margare-

ta , dochter van Boudewyn VIII Graave
van Vlaanderen, voor of omtrent 't jaar

1279. Deze fterkte werdt door de Gen-
tenaars belegerd, die onder de Regee-

ring van den Graave Lodewyk van Malen
aan het muiten geflagen waren, dan
welk beleg vrugteloos moest opgebroken

worden in 't jaar 1382. HeCtor van

Vechoh, natuurlyke zoon des Graaven
van Vlaanderen, voerde op dien tyd het

bevel over de belegerden ; voor en na

hem is ditKasteel door verfcheiden ade-

lyke en uitmuntende mannen bewaard

geworden, als bevelhebbers, gelyk om-

trent het jaar 1449 Adriaen van Voor-
hou-
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boute als Capitein van Hulst en Saftin-

gen wordt vermeld (c)*

Wanneer het Kasteel te Saftingen,

mogelyk door ouderdom en overftroo-

mingen , onbruikbaar werdt, heeft de
Aarts-Hertog Maximiliaan van Oosten-

ryk , in 't jaar 1484 eene fchans by Saf-

tingen opgeworpen (d), even beneden
het zoo genaamde Paardefchor , op den
Dyk van het Luys. In verfcheiden oude
kaarten van het beleg van Antwerpen ,

vindt men het Lies oï Leys-Fort daar ter

plaatfe, waarom men denkt, ofdit Lies,

Leys of Luys-Fort niet een en het zelfde

zy geweest met de fchans van Saftin-

gen, en Lies, Leys of Luys geheeten,

om dat zy in een Polder van denzelfden

naam gelegen was. Deze fchans dan
werdt gebouwd , om die van Gent en
Brugge, die het voogdfchap van Maxi-
miliaan niet wilden erkennen , en opent-

lyk tegen hem opgeftaan waren , aan
deze zyde in bedwang te houden. Het
zy hoe het wil, deze fchans werdt aan-

gelegd op eenenDyk Cloppersdyk gehee-

ten, In dezen zelfden kryg, die in '£

jaar 1485 een einde nam, hebben die

van

(c) SANDERus Vcrh. Vlaand. IID. bl. 147.

Cd) B o X H o R N op Reigersbergh II D. bl, 147.
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van Antwerpen deze fchans belegerd,

en, na wakker befchoten en meenigen
ftorm 'er op gedaan te hebben , veroverd

,

en ten gronde toe geflegt , zynde in dit

beleg dood gebleven Boudewyn van Hoog-
woude, een HoUandchs Edelman (e).

De teelt en 't reden van Mee-krap moet
hier al vroeg bekend en van veel aan-

belang zyn geweest : want ik vinde , dat

Schepenen van dezen lande en vryheid

den 26 van hooymaand des jaars 147

1

eene Keur of Ordonnantie op '/ reede van
Mee hebben gemaakt.

In 't jaar 1478 confenteerden de In-

wooners van ftadt en vryheid van Caef-

tyn .^150 Vis. aan Maximiliaan Hertog
van Bourgondien , Graave van Vlaande-

ren, ter oorzake van zyne huwelyks
verbintenisfe m.et Vrouwe Maria Her-
toginne van Bourgondien: en in 't jaar

1499 bragten zy in manieren van eender

Bede <<. 300 van xl gr. Vis, elk pond , aan

den Aarts-Hertog Philippus op , die zy
hem van rechtswegen Jchuldig waeren ten

tyde dat hy Ridder geflagen was, als

my uit affchriften van twee quitantien

dier onderfcheidene betalingen gebleken

is. Laatstgemelde Aarts-Hertog Philips

<e) PET-iT'Chron. T. lp. 5Ö8.
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hadt reeds den 6 December 1496 deze

Heerlykheid begunstigd met het recht,

om op Weeskinderen en hunne goede-

ren behoorlyke ordre te Hellen en voor-

zieninge te doen.

Het is denkelyk, dat dit Land niet op
eenmaal , maar allengskens , ten prooye
der zee geworden zy; de vloeden van
't jaar 1530, 1532, 1551 en inzonder-

heid die van den jare 1570 hebben daar

van den ondergang veroorzaakt; waar,
tot overmaat, by is gekomen, dat in 't

jaar 1584 de overgebleven Dykagien
hier door de Zeeuwen zyn doorgefto-

ken, om het Land van Vlaanderen , tot

Hulst en Antwerpen toe, onder water
te zetten.

De fchans te Saaftingen, 't zy het
Liesfort of het Blokhuis , door den Aarts-
Hertog MaximiUaati gebouwd, was in

't jaar 1572 in de magt der Spanjaarden

,

't geen het opvaren der Schelde voor
de Zeeuwen gevaarlyk maakte : alzo het
gefchut dezer fchans wakker op hunvy-
anden fpeelde ; dan zulks belette dezelven
niet, om heen en weder te zeilen, en
de Spanjaards hier dus te benaauwen , dat
zy de fchans verlieten : werpende een
van hunne beste ftukken gefchut in een

die-
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diepe gracht, daar het de Zeeuwen uit-

haalden en te VHsfingen opbragten.
In Oftober 1583, wanneerVlaanderen

naar de zyde van Parma begon te hellen

,

en die der Staaten ftond af te vallen , wer-
den onder anderen, van wegens 't Hoofd-
Collegie des lands van Waas, gedepu-
teerden aan den Prins tot Eeckelo ge-

zonden , onder welken ook de gedeputeer-
den van Saftingen waren : en den eerften

November floten zy met den Prins van
Parma, binnen Eeckelo, hun accoord,
waarby tot de kosten des oorlogs enz.

Saftingen belooft, vier maanden geduu-
rende , te zullen betalen vier honderd
guldens (f).

Naar allen fchyn is, na de Munfter-
fche Vrede in 't jaar 1648, een gedeelte

van het land van Saftingen , en wel dat
gene, 't welk hetLuys geheten wierdt,
ingedykt , en door den vloed van 't jaar

16S2 op nieuws ondergeloopen , en fe-

dert met de Zee gemeen gebleven. Al-
thans heden is van deze geheele land-

* ftreek niets over, dan een vuurbaken
ftaande op den uiterfl:en hoek van Saftin-

gen op eene hoogte, welke een overblyf-

fel

(f) DE JONG HE Gendfche Gcfchiedenisfen II

D. bl. 339 en 345.
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fel is van den Dyk, die de Polder het

Luys dekte, welk vuurbaken onderhou-

den wordt door de fteden Brusfel , Ant-
werpen en Mechelen , die van de voor-

by zeilende fchepen een zeker baken-

geld heffen.

Het is zeker, dat Saftingen een gere-

gelde Regeering heeft gehad en zeer

lang behouden. Want in de kerk van
den Doel , in 't jaar 1672 eerst gebouwd

,

vindt men een BailHu van Saftingen be-

graven: en wylen de Doelfche Stad-

houder de Leeuw, in 't jaar 1764 overle-

den, getuigde, nog twee of drie men-
fchen gekend te hebben , die Schepenen
te Saftingen waren geweest. De Paro-
chie kerk van Saftingen was aan de
Maagd Maria gewyd: en in 't jaar 164Ó
vind ik nog Jan Melis als Heer van Saf-

tingen vermeld (g).

Dat ook hier voor de Prediking en
voortplanting der hervormde Leer al

vroeg gezorgd is , blykt , door dien de
Clasiis te Steken vergaderd, den iiOdt.

1578, tot Predikant te Cafuweele beriep
Gillis Tavernier, die in 't jaar 1581 te

vergeefs ontflag van zynen dienst ver-

zegt:

(g) Kort berigt nopende de Heerlykheid van
Zaamflag. MS.
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zogt: en in 't jaar 1580 tot Predikant te

Saaftingen beroepen is Hubertus de Ry-
key die niet aanflonds kwam , waarom de
Clasfis teZuiddorpe, den 30 Mey 1580,
befloot naar een' anderen om te zien : dan
dezelve in Augustus 1580 zyn beroep
aanvaarende, is hy zyn dienst blyven
waarneemen tot in 't jaar 1581, toen

hy naar Ridderkerk vertrok (h).

(h) Volgens medegedeelde beiigten van den
Eerw. Heer jona willem te water.

lip* l||:|:
^

*^J^^"**
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VERHANDELING
OVER.

HET GEBRUIK VAN DEN

SPIRITUS SALIS MARINI,

IN SOMMIGE UITWENDIGE

GEBREKEN.

DOOR

JË. P. SWAGERMAN.

Onder de verdrietelykheden , welken
ons in de Heelkonst dikmaaleïi

voorkomen, is geen van de minlte te ree-

kenen, de behandeling van die onge-

makken, waar aan men den naam van,

kleinigheden geeft. Dat fommige der-

i^elver, veelmaalen, meer onze oplet-

tenheid vorderen , dan zulke , welke in

de daad van grooter aanbelang zyn,
y. DEEL, E zul-
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zullen zy, die de Heelkonst dagelyks
oefFenen, denk ik, my gereedelyk toe-

flaan. Want deeze zo gering fchynen-
de gebreken, welken, dikwils, ook
door ons zelfs als zodanige worden aan-

gemerkt, maaken, ter oorzaake hunner
traage en fomtyds vry moeielyke Ge-
neezingen, derzelver Lyderen verdrie-

tig, en baanen daar door den weg tot

minachting voor hunnen Heelmeester:
dit is zoo waar, dat ik met leedweezen
moet zeggen, meermaalen gehoord te

hebben, dat de braaflle Lieden, zo wel
Genees- als Heelkundigen, in dusdani-

ge kleinigheden, ten uiterften verag-

telyk werden voorgefleld ; daar zy nog-
thans, om hunne bekwaame handelwy-
ze in de herftelling der zwaarwigtigfte

gebreken, met alle billykheid, den
grootflen lof verworven hadden.

't Is door eene foortgelyke kleinigheid,

dat ik ondervonden heb , dat , alles aan
te wenden , 't welk ter verbeetering on-

zer kundigheden flrekken kan , de eeni-

ge weg is om dergelyke verdrietelykhe-

den te boven te komen: want zig voor
allen blaam te willen hoeden, is eene
yrugtelooze pooging. Het zy genoeg,
indien wy maar , op de gepastfte gron-

den,



DEN SPIRITUS SALIS MARINIi 6f

den, ons verzeekerd moogen houden,
dat anderen, wier bekwaamheid wy,
met recht, meerder dan onze eigene

oordeelen te zyn, ons egter met geen

billyke reden van eenig pligts-verzuim

konnen befchuldigen : en als dan mag
men den goeden uitflag der geneezinge,

die ook anderen buiten ons beroep fom-

tyds bewerken , veel eerder aan een lot-

geval, dan hunne kundigheden, toe-

fchryven.

Door deezen zelfden weg, heb ik de
nuttigheid ontdekt en ondervonden van
deezen Spiritus, in onderfcheidene ge-

breken, welken van minder aanbelang
waren, en hier tevens zullen voorkoo-
men.
Men moet geenfins- verwagten, dat

ik, in het mededeelen deezer ongemak-
ken, een Syfiematisch rigtfnoer volgen
zal Ik heb daar in niets anders be-

oogd , dan proefondervindelyk mede te

deelen, het gene door anderen en my
meermaalen gezien is.

De gebreken , welken in deeze verhan-
deling voornaamlyk voorkomen, zyn,
de Eeltachtige uitbottingen aan de Vin-
geren en Teenen; fommige Wratien,
eenige Sarcomata zo aangeboorne a's

E 2 ver-
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verkreegene (a); enkele Zweeren aan
onderfcheiden deelen; eenige Fmigi; en
fommige Polypi, zo die der Ooren als

van de Neus.
Wyders heb ik by de melding der

voordeelen van deezen Geest , in mynen
geneezings aanleg, geenfms, de daar

by voorgekomen tegenkantingen, ver-

zweegen: in hoope derhalven dat my-
ne aangewende poogingen ten nutte zul-

len ftrekken, zal ik thans tot de reeds

gemelde taak overgaan.

In den voortyd van 't jaar 1760, viel

my de behandeling te beurt , ecner eelt-

achtige uitgroeijing op den top der voor-

fle vingers van een jong Fleer. De oor-

zaak daar van was hem onbekend , maar
het gebrek zelf zeer pynlyk. Dit eelt-

achtig weezen ftrekte zig uit, van on-

der den nagel, tot over den top des vin-

gers. Myn eerfle aanleg ter geneezing

Eeftond, in de eeltfcoffe week te maa-
ken. Dit bewerkte ik , door 't opleggen

van een papje uit brood en melk faam-

gefteld. Hier door myn oogmerk be-

reikt en de ftofFe week genoeg gemaakt
hebbende, fchrapte en fneed ik dezelve

da-

(a) VAN GEsscHER , ovcr dc voornaamfte lang-

duiirige Gezwellen , bladz. p8.
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dagelyks 20 verre af, tot dat eindelyk

,

de daar onder gelegen gladde en gaave

huid, te voorfchyn kwam. Dit ver-

fchynfel , gevoegd by de onpynlykheid
van den Lyder, die betuigde geen on-

gemak meer te voelen, deed my hoo-
pen , hem , op deeze wyze , te zullen ge-

neezen ; doch wy beiden waren bedroo-

gen : want , kort daar na , geraakte al-

les weder in den voorigen toeftand. Toen
beproefde ik de bleinmaakende midde-
len, met welker aanleg ik zo lang

voortging, tot dat een gedeelte der huid
daar door was weggeknaagd : maar, en
de geneezing en het eelt, volgden wel
ras eikanderen. Vervolgens nam ik,

na eene tweede rauwmaaking, de La^
pis Inferjmlis te baat, welke geen guns-
tiger uitwerking hebbende, dan de
voorgaande middelen , verliet my de
Lyder flilzwygende, dien ik niet, dan
na verloop van eenige maanden , volko-
men geneezen weder zag, by gelegen-

heid, dat men my, ten zynen huize,

ter geneezing van een ander ongemak
geroepen hadt. Men verhaalde my
toen, dat wylen de Heer j. d. schlig-
TING, M. Doktor, de uitroeijing van
zyn gebrek ondernomen hadt, doorhet-

E 3 zei-
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zelve 20 diep, als hy gevoeglyk oor-

deelde, weg te fnyden; doch dat de
hergroeijing van het eelt onmiddelyk de
geneezing gevolgd was. Maar eindelyk

,

oat, kort daar na, een Duitsch Heel-
meester, daar by geval gekomen zyn-
de, de geneezing ondernomen hadt,

door de eeltachtige flofFe dagelyks met
een geel vogt te beflryken: na deeze

bev/erking, werd door hem, de llof-

fe, welke ziggelladig opwierp, van tyd
tot tyd met een mesje afgefchrapt : en
het gevolg daar van was geweest, dat,

het gemelde opwerpfel allengs ver-

minderende, de daar onder gelegen

huid zig ten laatden glad en effen ver-

toonde, zonder iet der gemelde ftoffe

meer voort te brengen: ook, dat diege-

heele behandeling, aan den Lyder, geeu
de minde pyn veroorzaakt hadt.

Ik wil gaarne bekennen, dat dit ver^

haal myne nieuwsgierigheid gaande
maakte, inzonderheid toen ik den vin-

ger glad en ongefchonden zag. Myn be-

Jluit daar omtrent was, dat het gebruik-

te geelevogt, fcherpte genoeg bezitten

moest , om zodanige eene iloffe te ver-

nietigen : maar ik kon geenfins denken ^

^ïit petzelye^ ter gorzaake vau zyne
*

'

'
'" " zag-
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zagte werkinge, onder de Chymiefche
Scheivogten zoude behooren. In deeze

onzeekerheid dan moest ik blyven be-

rusten , dewyl my gelegenheid ontbrak

,

om eenige proefneeming te bewerkftelli-

gen. Maar eindelyk kwam my in 't jaar

1761. in handen, het Journal de Medeci-

ne voor de maand February. Hier vond
ik pag, 145, verfcheidene waarneemin-
gen , medegedeeld door den Heere mon-
CEAU, van hoornachtige uitgroeijingen

aan de Dyen en Beenen , by welker be-

fchryving men nog , fommige foortgely-

ke gevallen uit andere fchryvers, vindt

medegedeeld. Wyders berigt ons de
Autheur, dat men in het werk, bekend
onder den naam van Encyclopedie , op
het woord Qorne, nog veele voorbeel-

den aantreft wegens foortgelyke uit-

groeifelen aan byzondere lighaams dee-

len: ten laatften voegt hy 'er by, dat
de Heer jaucourt, (die de fchry-

ver van dat onderwerp is) wil , dat men
in het begin , zodanige miswasfen zou-
de kunnen voorkomen, door het ge-

bruik van den geest van Zeezout.
Myne te vredenheid was vry groot

omtrent deeze ontdekking, dewyl het
gemelde middel my voorkwam, heel

E 4 wel,
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wel, zo in kleur als zagtheid, met het

gene men by mynen Lyder hadt ge-

bruikt, over een te flemmen , te meer

,

om dat ik den goeden uitflag, in ge-

breeken van den Mond en de Keel on-

derv^onden, en deszelfs fchadelooze uit-

werkinge, op die nog tederder deelen

dan onze uiterlyke huid , gezien had : en
beflooi daarom , by de eerire voorko-
mende gelegenheid daar van Proeven te

neemen, in zodanige gevallen, waar in

het met billyke reden ter geneezing kon
gorden aangewend,

EERSTE GE VA L,

In eene der zomer maanden des jaars

1764 kwam by my een jong Heer ter

genee^ing voor een Pry-\V rat (Ferruca
Porrus) zittende aan den voorkant van
?t eerfte lid zynsmiddenilen Vingers: de-

zelve was hem zeer pynlyk en bloedde

op de minde aanraaking. Deeze Wrat
beftreek ik met den enkelen Spiritus Salis

Marini; dit baarde hem voor eenigeooi

genblikken een weinig prikkeling, doch
cieeze hield ras op, Vervolgens over-

dekte ik dezelve met fyn plukfel in den^

|e^den geest bevochtigd , en Jag 'er een
^

'

' -
" " ^ — -

Pi..
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Diapalmpleistertje overheen, 's Ande-
rendaags was het gebrek reeds vermin-
derd , en met e en wit korstje overdekt

,

maar het plukfel door de drooging fterk

aangekleefd; alles nogthans zonder de
minlle ontfleeking. Om dees zo fterke

drooging te voorkomen, lag ik by het

volgende verband, over de wiek, met
Spiritus doordrongen , een ander met
JDigejiief befmeerd. Deeze handelwyze
beantwoordde volkomen aan myne ver-

wagting: en dagelyks dus voortgaande,
was de Lyder den veertienden dag ge-

neezen.

TWEEDE GE VA Z.

Den 1 5. Deceinber van het zelfde jaar,

geroepen zynde by eene jonge Juffrouw,
vond ik, daar komende, haar Hand-
palm naby de Muis bezet met die foort

van Wrat, welke Myrmecia geheeten
wordt (b). Deeze Wrat hadt In den
omtrek de grootte van eene .grauwe
Erwt, was rond, doch niet heel verhe-
ven, maar eeltachtig hard, veroorzaa-
Jcende by de geringde drukking veel

E 5 pyn,

(b) CELSUS JLi^. 5, Ctff. 28.
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pyn. Ik rigtte myne behandeling op
dezelve wyze in , als by het voorige ge-
val: dit ging 20 lang goed, tot dat een
korst, door dien geest gemaakt, weg-
viel ; toen noodzaakte my de pyn , ge-

duurende twee dagen, met een Dige-

JlieJ te verbinden; en voltrok vervol-

gens myne geneezing, door een deel

van deezen Spiritus onder twee deelen

Varkensreuzel te vermengen (deeze fa-

menilelling zal ik voortaan, kortheids-

halve het Mengfel noemen). L'oor ee-

ne dusdanige behandeling nam het ge-

brek, met dagelyks zyne vereeltheid in

de gedaante eener witachtige korst op
te werpen , allengskens af, zo , dat de
Lyderesfe, den 31, derzelver maand,
geneezen was.

DERDE GE VA L,

Den 2?. van die zelve maand, ver-

toonde my een Koopman , hier ter fte-

de woonende, eene foortgelyke Wrat
als de laatstgenoemde , zittende aan de
buiten zyde van het midden lid des

middenllen vingers van zyne regterhand,

Deeze Wrat, welke by uitftek pynlyk
was, hadt hy reeds verfcheidene maan-

den
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den met veel ongeduld s gedraagen:
konnende niet lyden , dat de naastgele-

gen vinger daar tegens rustte ; 't welk
hem onder het fchryven veel moeielyk-
heid verwekte. Tot uiiroeijing der zel-

ver, waren hem, dooreen oud en er-

vaaren Heelmeester, alle de gepaste

hulpmiddelen aan de hand gegeeven , als

de bleinmaakende , de Spiritus Nitri,

Lapis Infenialis en foortgelyke; doch
te vergeefsch : want het ongemak werd

,

door die allen , en grooter en gevoeli-

ger. Wat aanbelangt de hoedanigheid
deezer Wrat, dezelve bezat minder
verhevenheid dan wel uitgebreidheid,

was bruin van kleur , op het gevoel eelt-

achtig hard , en gekarteld als haaije vel.

De geneezing welke van my gevor-

dert werd, beproefde ik op dezelve wy-
ze als in het voorige geval, naamlyk
met den Spiritus alleen ; maar dit flaagde

flegs zo lang, tot dat de daar door ge-

maakte korst zig fcheidde , en het daar
onder liggende gedeelte zig vleezig rood
vertoonde : want , toen werd ik verpligt

om de pyns wille, twee of drie dagen
na den andere eene ettermaakende Zal-
ve te gebruiken. Hier na egter de toe-

vlugt neemende toe het gemelde Meng-
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fel, kwam 'er dagelyks op het gebrek
eene witte ftoffe te voorfchyn, welke,
afgevallen zynde, wederom van eene
dergelyke gevolgd werd ; na welker
afvalling men, dien dag, het middel
een weinig dunner gefmeerd aanlag. Dus
voortgaande tot in het laatst van Janua-
ry 1765, liet ik de behandeling van 't

ongemak, in 20 verre aan den Lyder
over , dat ik hem by tusfchenpoozingen
kwam zien, en nam den 5. Mey myn
affcheid : zynde het gebrek toen geheel
onpynlyk, en reeds 20 klein, dat hy
maar eerst na verloop van eenige da-
gen, de opwerpende ftofFe, die droog
en als een kleine fchilfer was, behoeE
de af te fchrappen; en in den natyd,
deszelfden jaars , den Lyder ontmoeten-
de, vond ik hem over zyne geneezinge,
welke in eene der Zomer maanden vol-

trokken was , zeer vergenoegd : hebben-
de daar van niets overgehouden, dan
een glad lidteeken, in de gedaante ee-

ner pokput. •

In het begin van dit onderwerp is ge-
bleeken, hoe moeielyk zig die eeltach-

tige uitbotting, aan den top des Vin-
gers f liet tot geneezing brengen. Maar

het
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het zyn de vingeren alleen niet, welke

deeze ziekte onderworpen zyn:, men
ontdekt dezelve ook aan de Teenen,
gelyk ik in myne Praktyk meermaalen,
en wel meesten tyds, ondervonden heb.

Onder myne aanteekeningen, vind ik

de geneezing eener vleeschachtige uit-

groeijing onder den Nagel van den groo-

ten Teen. Dit ongemak hadt zulk ee-

ne groote uitgebreidheid, dat het my
ondoenlyk was , om den Nagel , niette-

genftaande dezelve 'door de verheven-

heid van 't uitwas byna drie agtfte dee-

len eens duims van den top des Teens
afftond, tot aan 't einde deezer uitgroei-

jing weg te fnyden. Dit gebrek, welk
een geruimen tyd door een ander Heel-
meester was behandeld, veroorzaakte

de Lyderesfe zo veel pyns, dat zy haa-

ren dienst, als Dienstmaagd, moest ver-

laaten : en , de geduurige daar by plaats

hebbende bloeding en vogtsontlasting,

belette haar tevens aan deezen voet een
fchoe of muil te konnen draagen. Na
eene genoegzaame befchouwing van het

gebrek , befloot ik het zelve op de ge-

voegelykfle wyze uit te roeijen. Ten
dien einde bellreek ik de oppervlakte
dagelyks met de Lapis Infernalis , en

dek«
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dekte die telkens met droog plukfel:

maar de groote droogte in degeneezing
hinderlyk wordende, werd het drooge
plukfel voor eene wiek met Digeflief be-

fmeerd verwisfeld. Door deeze handelwy-
ze hield de bloeding ras op , en de uitvloei-

jing der ftofFe nam allengs af: het uitwas

verdunde van tyd tot tyd , fchoon lang na
zo veel niet , dat de Nagel den top des

Teens wederom volkomen konde nade-
ren : maar , de zweer ten minsten floot

met eene fchilferachflge , doch vaste vlak-

te; en dusdanig werd degeneezing, wel-

ke door my den 31. January 1760. was
begonnen, den 4. Maart deszelfden jaars

voltrokken , na welken tyd ik deeze
Lyderesfe niet weer gezien heb.

Dat de oorzaak deezer ziekte, eene
opwerping of liever uitbotting van celt-

achtige ftoffe der huid onder den Na-
gel , geweest zy , welke naderhand

,

door bygekomen ontileeking, tot ver-

zweering en uitfpatting van bastaard

vleesch is overgegaan, komt my meer
dan waarfchynlyk voor; zo als ook in

het vervolg nader zal blyken. Want
ik heb verfcheidene maaien , by lieden

,

welken over pynlyke drukking onder de
Nagelen hunner Teenen klaagden, ge-

von-
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vonden , dat zodanige pyn , alleen door
de ophooping eener foortgelyke eelt-

ftofFe veroorzaakt werd: en, dit eelt-

achtig weezen, was niet zo ras opge-
ruimd , na eene voorafgegaane weeking
in water, of myne Lyders waren we-
derom voor eenen tyd lang van hunne
pyn ontflaagen : ook heb ik dees op-
hooping, fomwylen ,zo aanmerkelyk ge-

vonden, dat de Nagel, door dezelve,
ruim een vingerbreedt van het topeinde
des Teens was afgeflooten : doch altoos
ben ik genoodzaakt geweest, om dat
gedeelte , 't welk uit de daar onder gele-

gen huid voortkomt, te laaten zitten,

dewyl anders, en bloeding en pyn, de
gevolgen daar van waren. Mooglyk
zal men denken , dat het eene van den
Nagel afgefcheiden en indervoegen op-
eengehoopte fl:ofFe is. Dergelyke eene
affchilfering der Nagelen vindt men dik-

maalen; maar dat foort van gebrek is,

uit de opeengeftaapelde Nagellaagen en
derzelver hoornachtige hardheid , zo
wel van de befchreeven ziekte te onder-
kennen , dat men ze beiden üegs eens be-

hoeft te zien , om 'er van overtuigd te zyn.
Uit myne voorgaande gezegden blykt

dan, dat het my meer dan waarfchynlyk
voor-
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voorkwam, dat het uitwas, van de al-

daar gemelde Dienstmaagd, uit eene
voorafgegaane vereelting zynen oor-
fprong hadt genomen : zie hier eene na-
dere opheldering desaangaande.

TIERDE GE VA Z,

Den 26. May 1767. werd myne huipe
verzogt van een zeevaarend man. Dee-
ze toonde my zyn voorden Vinger,
welken ik aan den top bezet vond , met
een dergelyk, en niet minder dik, bas-

taard vleesch, als by de hier voorge-
melde Dienstmaagd. Hetzelve was ins-

gelyks zeer va-t, pyniyk en veel vogts
ontlastende. Den eerfte oorfprong van
dat gebrek, berigtte hy my geweest te

Zyn , eene kleine hardheid naar den
voorkant onder den Nagel, welke hem
by de minfte drukking veel pyn veroOT-
zaakte. Vv yders , dat het in zulk een
ftaat allengskens in grootte toegenomen,
eindelyk doorgebroken, en dus uitge-

fpat was , egter hadt hy met een wit
poeder uit zyn zalfcioos (zynde de ^Aiu-

men üstuni) cien verderen aanv/as aeszel-

ven zoeken te beteugelen; maar, nog
dit middel, nog de daar by gebruikte

2al-
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zalven, waren geenzins vermoogendè
geweest , om het dus uitgefpatte vleesch

in eenen anderen ftaat te brengen , als

waar in hy het aan my vertoonde. De
aanvang myner geneezing beftond, in

den Nagel tot agter en rondom het uit-

was weg te fnyden , welk niet moeielyk
viel , vermits dezelve zyne gewoone
dunheid en geen de minste vasthegting

aan het uitgroeifel hadt. Vervolgens
beflreek ik het zelve geheel en al met
de Lapis Infernalis ; dekte het door een
wiek met Digeftief befmeerd, en lag

'er een Diapalmpleister over heen. Door
deeze behandeUng verminderde de kwaal
tot meer dan de helft in haare dikte;

maar toen als een vlakke zweer ge-

worden zynde , verkleinde dezelve , in

weerwil deezer dagelykfche beftrykingi

ejrfloot ten laatften (zodanige geneezin-

gen heb ik by het gebruik van deeZen
Steen, in tegennatuurlyke uitbottingen

meermaalen ondervonden; en heb daar
door geleerd, dat middel, by andere
gelegenheden, als een goed velmaakend
middel te gebruiken). Evenwel, de on-
volkomenheid dier geneezing, my toen

nog allerduidelykst blykende, nam ik

myn loevlugt tot het gebruik van hec

r. DEEU F voor-



Si E. P. SWAGERMAN OVER

voorfchreeven Mengfel : bewerkende
daar mede een trapswyze affchilfering,

met zulk eene vermindering, dat daar
van, den 24 July, maar alleenlyk een
dun en nauwlyks noemenswaardig fchil-

fertje overbleef. Deeze Man, die toen
verpligt werd wederom naar zee te gaan

,

nam tot volkomen zekerheid, nog een
kleinen voorraad van dit Hulpmiddel
mede: hem belastende, tot 't einde der
geneezinge, welke hy aan de geheele te

rug blyving deezer opwerping konde
kennen, dus voort te gaan. Sedert heb
ik van deezen Lyder niets meer verno-
men, niet tegenflaande hy , nadientyd,
dikmaalen in deeze ftad geweest is zon-
der my weder te komen zien ; waar uit

ik met reden befluit, dat hy volkomen
geneezen en wel gebleven is (c).

(c) Den 3. September 1770. had ik het genoe-
gen , van eene foortgelyke uitgroeijing in haar be-
gin te zien. Dezelve zat onder den Nagel van
den grooten Teen, en was zeer pynlyk, uit oor-
zaak dat de Nagel , van deszelfs topeinde werd
afgedrukt. Haare grootte was gelyk, met die van
eene mi ddenbaare grauwe Erwt, zo hard als eelt,

en liet zig ook dus fnyden; zittende met eenen
hals, iet dunner dan haar boven deel, in de huid
vast. Ter geneezing deezer uitgroeijing, beftreelc

ik. dezelve met den enkelen spritus^ lag 'er een
wiek-:
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By den aanvang van dit Onderwerp
heb ik gezegd, by alle gelegenheden,

welke my zouden voorkoomen, niet

te zullen nalaaten, met het gemelde
middel, in zodanige gevallen, proeven
te neemen , omtrent welke men het vei-

liglyk ter geneezinge konde aanleggen.

De volgende gevallen , zullen daar van
ter bevestiging llrekken.

V T F D E GE VA L»

In de maand Oktober des jaars 1767.
verzogtmy eeneVrouwe , oud 70. jaaren

,

haar te willen geneezen , van een gezwel

,

't welk zy midden op haar hoofd hadt.

Dit gezwel , omtrent midden op hetzel-

F 2 ve

wieltje met denzelven bevogtigd over, en dekte
mee een Diapalm pleistertjc. Hier door droogde
dezelve van dag tot dag fterk , en eindelyk eene
hoornachtige hardheid verkreegen hebbende , viel

het gehcele lighaam derzelver den 17. gelyks de
teen weg. Dit zelfde verfchynfel gebeurde eea
en andermaal , waar door de Lyder in ruim twee
maanden tyds geneezen is: hebbende zo als ik in
liet midden deezes jaars gezien heb, niets daar van
behouden. Dit gebrek, dat ik vermoede, van
denzelfden aart te zyn , als de twee voorgaande

,

hadt niets gemeen met de Lykdoorn , maar Ichync
my^ toe, totdat foort van Wratten te behooren ,
aan 't welk celsus tib, 5, Ca^. 28, den naam van'

Jlcrochordon geeft, V

1^
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ve zittende, was meer dan een duim
lang, doch een weinig minder breedt,
omtrent drie agtfte deelen van een duim
dik, op het gevoel hard, onverfchuif-
baar, niet met haair gedekt, en niet

pynlyk als by fommige tyden. Dit on-
gemak, dat ik met eene gaave huid ge-
dekt, natuurlyk van kleur, en zonder
zweering vond, was door haar toen
ruim zes jaaren gedraagen. Hetzelve was

,

volgens haar zeggen, byna drie jaaren
lang door éénChirurgyn behandeld; ge-
duurende welken tyd zy betuigde, dik-

maalen, door het gebruik der fcherpe
middelen, veel pyn geleeden te heb-
ben. Uit de befchreevene omftandig-
heden kwam my dit gebrek voor, niet

anders te zyn, dan eene Sarcoma, wel-
kers vastheid en onbeweeglykheid, ik

toefchreef aan de ontaarting der huid;
en befloot daarom , degeneezing, door
de oplegging van wegeetende middelen

,

te onderneemen. Met dat oogmerk
dan , werd vooraf deszelfs oppervlakte

vernietigd , door een korstmaakend
mengfel, faamgefteld uit een groot deel

roode Praecipitaat met een gepaste hoe-
veelheid varkensreuzeL Na de affchei-

ding van de korst, werd dagelyks de
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Lapis Infernalis gebruikt; met welke zig

alles 20 wel fchikte , dat my dagt

,

daar door, de volkomen geneezing be-

werkt te zullen hebben: want het ge-

zwel fcheen geheel vernietigd , en van
den ganfchen omtrek was het, of zig

over de vlakte een lidteeken wilde vor-

men : maar na verloop van weinige da-

gen , kwam 't ongemak weer op nieuws

te voorfchyn met kleine heuveltjes, wel-

ken eindelyk als in eikanderen fmolten,

en hetzelve deeden hervoortkomen. Ver-
volgens ging ik over tot het gebruik
van de Biityrum jlntimonii, waarmede
ik,.' niettegenilaande derzelver gebruik
haar veel pyn veroorzaakte, tot zulk
eene aanmerkelyke diepte doordrong,
dat men zig naauwlyks kon verbeelden,
eenig overblyffel meer te zullen ontdek-
ken: maar by de aannaderende genee-
zing bleek het tegendeel; want, fchoon
een groot deel des gezwels, op deeze
wyze was ten onder gebragt , waren
'er nog veele plaatfen , uit welken de
ontaarte flofFe wederom te voorfchyn
kwam. Om die reden nam ik het be-

fluit, om tot het meergem.elde Mengfel
de toevlugt te neemen. En in de daad

,

door deszelfs gebruik leed zy minder
F 3 pyn:
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pyn! en de overblyffelen des gebreks

fleeten door een fchilfermaaking , met
eene zo fterke en dagelykfche verminde-
ring, dat de Lyderesfe my in den zo-

niertyd van 't jaar 1768. verliet; heb-
bende daar van geen andere kenmerken
behouden, dan eene ftofgelykende fchil-

fering der opperhuid. En dewyl het

thans ruim twee jaaren geleeden is, dat

ik haar niet vernomen heb, en dat der-

zelver behoeftige ftaat haar bovendien
verbied zig myne hulpe te onttrekken,

kan ik my zelfs haarer aanhoudende ge-

ngezing genoegzaam verzeekerd houden.

^ E S D E GEVAL.

In den nazomer deszelfden jaars, be-

oogt ik een Vrouwe oud omtrent 60 jaa-

ren , welke in het middendeel van haar
Voorhoofd, een weinig hoger dan den
uiterilen rand der Wenkbrauwen, eene

byna zwarte hoornachtige uitgroeijing

hadt. Dit uitgroeifel, 't welk men om
^yne hardheid veel eer onder de hoor-

nen dan onder de wratten konde ftel-

len, üalc airede, meer dan een vierde

deel van een duim boven de huid uit:

gn fchoon hetzelve ^ig niet gemakkelyk
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liet beweegen, was daar en boven, de
geringfte pooginge daar toe , haar zeer

hinderlyk. De omtrek deszelven ver-

toonde eene faamenftelling van laagen

,

rondom welken de huid iet verheevener,

en het hoornachtig deel zig als inge-

zonken vertoonden ; zynde de daar om-
llreeks gelegen huid als verfchroeid le-

der in één getrokken. DcQZe Vrouw,
die byna drie jaaren lang aan veele fcro-

phuleuze zweeren hadt gefukkeld, ver-

kreeg dit ongemak na derzelver genee-
zinge. Op deeze uitgroeijing heb ik

niets anders gelegd dan het befchreeven
Mengfel; en daar door is zy, na dat
het grootfte deel daar van eerst is weg-
gevallen, en 't overige als laagswyze
fcheidde, zonder eenig kenbaar over-
blyffel , binnen den tyd van z^ weeken
geneezen.

BEVENDE G E TA L,

Den 3. September 1768.werd my door
een Heer, oud ruim 60 jaaren, de ge-
neezinge verzogt van een Sarcomateus
Gezwel, een grooten duim breedt van den
uiterlyken been-rand des linker oogkuils
afflaande.

Het gezwel, welk genoegzaam rond
F 4 en



E, P. SWAGERMAN OVER

en in zyn middenlyn zcvenagtfte deelen
van een Rhynlandfchen duim groot was

,

hadt tot zyn grondfteun een foort van
fteel, ruim drie agtfte deelen eens duims
Rhynlandfch dikte, welkers afmeeting
met de grootfte verhevenheid van het
uitwas overeenftemde: hier door kwam
de gedaante deszelven zeer na by fom-
mige foorten van paddeflioelen , die aan
den rand dun en na het midden in dikte

zyn toeneemende.
Dit gebrek hadt, volgens het berigt

van dezen Heer, federt een groot jaar

2yn oorfprong genomen uiteen glad plat-

achtig zagt gezwelletje en. was langen

tyd met de opperliuid gedekt en pynlyk
gebleeven. Maar na verfcheiden raad-

pleegingen, zo te Leiden als hier, met
veelc voornaame Genees- enHeelkundi-

fen, gehouden te hebben, onder wel*

en eenigen hem geraaden hadden, de
geneezing te beproeven door afbinding,

fommigen de wegfnyding, anderen de
branding : waren enkelen onder hun
voor den aanleg van bytmiddelen ge-

weest, Eindelyk zig dan by een oud
grvaren Heelmeester vervoegende, op
wiens raad hy, toen ruim zes maanden
feig^ h^t gezwel met eeji groene pleis-

ter
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ter hadt gedekt gehouden , was het zel-

ve in dien tyd ontveld , veel grooter en
eenigzins pynlyk geworden.
Dus zyn ongemak moede geworden

zynde, verzogt hy, op de aanraading

van fommigen zyner Vrienden , myne
hulpe. Na het ontfangene berigt van
zyn genomen advyzen , zeide ik zyn Ed.
dat het my voorkwam, dat 'er voor zyn
gebrek, buiten de binding, fnyding of
branding, nog wel een middel ter ge-

neezinge te beproeven was: en dat ik

my, fchoon geen volkomen verzeeke-

ring daar van konnende geeven, egter

daar mede. vleide; doch dat ik tevens,

door die geneeswyze geleerd hebbende,
dat 'er fomtyds langen tyd toe werd ver-

eischt, in gevolge daar van derzelver

duuring geenzins durfde bepaalen. Maar
het vooruitzigt eener zo gemakkelyke
geneezinge, hoe flaauw ook , deedt hem,
myn laatst gedaane voordel, niet eens

in aanmerking neemen : zo wel te vre-

den zynde dat 'er deze hoop nog ove-

rig was.

Ik lag dan den 9 het befchreevenMeng-
fel, op fyn plukfel gefmeerd, voor de
eerste maal aan, overdekte het zelve

jnet eene eenvoudige Diapalnipleister,

F 5 en
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en verzogt den Lyder, die buiten de
ftad woonde, het verband twee maaien
daags dus t5 willen doen hernieuwen,
Den 19 het gebrek voor de eerste rei-

ze na den nieuwen aanleg befchouwen-
de, vond ik het zelve reeds met een wit-

achtige korst gedekt, en ried daarom
zyn Ed, die van zelfs te laaten afvallen

,

wyl hy my zeide , dat hem het gebruik-

te Middel, in de eerste dagen , veel prik-

keling hadt veroorzaakt : wyders , na de
wegvalling van de korst, des anderen
daags met enkel droog plukfel te ver-

binden ; en den daar aan volgenden dag
het gewoone Middel wederom dun ge-

fmeerd op te leggen; dat hy vervolgens,

hetzelve dagelyks weer in grootere hoe-

veelheid moest doen gebruiken; nadien
'er van tyd tot tyd foortgelyke bekors-

tingen zouden volgen. Herhaalde reizen

heb ik dat zelfde verfchynfel waargeno-
men : en de Heer l A b e e heeft enkele

maaien, toen gemelde Heer tot mynent
kwam, daar van ooggetuige geweest.

Dus verminderde dit uitwas trapswyze:
maar ten laatsten met de huid gelyk ge-

worden zynde, kon men, in het betas-

ten van dezelve , gewaar worden , dat

het gedeelte, welk de Heel van 't uitwas

maak-
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maakte , door de ganfche huid verfpreid

was. Dit nog overgebleeven deel nam
op gelyke wyze af ais het voorgaande

:

en deeze opwerping en affchilfering

heeft zo lang aangehouden , tot dat 'er

eindelyk geen ander merkteeken van is

nagebleeven, dan een genoegzaam vlak

Lidteeken, dat van geen aanbelang

was : in welken ftaat de Heer van ges-

SCHER het zelve insgelyks gezien heeft.

Schoon nu de volkoomene geneezing van
dit gebrek tien maanden heeft geduurd

,

was egter de Lyder met de trapswyze

uitroeijing deszelfs wel vernoegd , om het

weinige ongemak dat hy daar by gele-

den hadt : te meer om dat ook zyne pleis-

ter, welke in den beginne vry groot

en hem hinderlyk was , allengskens klei-

ner werd ; behoudende ten laatsten geen
meer grootte als een hoUandsch fluiver

fluk.

A G T S T E GE VA Li

Den 9 February 1769 klaagde my
èene Juffrouw, oud omtrent 70 jaaren,

over den grooten last , welken haar een
Gezwel veroorzaakte , dat onder en in

het midden van de voetzool geplaatst

flond»
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flond. Over dit gezwel, 't welk zy federt

't jaar 1753 hadt gedragen , was ik reeds

drie Jaaren te vooren geraadpleegd , de-

wyl hetzelve haar toen het gaan ook
moeielyk maakte. Agt jaaren voor deeze
gemelde raadvraaging , hadt zy het, op
den raad van een ervaren Heelmeester

,

afgebonden; doch met gevolg eener

fpoedige wederkeeringe : en na dien tyd
hadt ieder , die zy daar over onderhou-
den hadt (ik zelfs), haar geraden niets

daar aan te doen, maar het zelve met
geduld te draagen. Wat aanbelangt den
Haat van het gezwel , zo als het zig toen

vertoonde, deszelfs uiterlyke gedaante

hadt veel overeenkomst met die gewas-

fen , welken men Paddefloelen heet : des-

zelfs bovenile en grootfte deel, was in

zyne uitgebreidheid gelyk een holland-

fche fchelling, rustende op eene Heel,

van omtrent drie agtfte duim dikte : van
welks midden dit vlakke gezwel by ver-

dunning eindigde; zynde voor 't overige

van dezelfde kleur als de natuurlyke huid

,

en met de opperhuid gedekt. De gun-

ftige uitflagen der voorgemelde gevallen

nogthans, deeden mynu befluiten , haar

het Mengfel te laaten gebruiken tot een

proefneeming, zonder dat ik durfde be-

loo-
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looven , dat zy 'er eenige verbeetering

door behaalen zoude. l>n dien einde

dan werd 'er eene wiek, met dit Meng-

fel vet befmeerd, twee maaien daags op-

gelegd. Na verloop van veertien da-

gen haar weder ziende, vond ik het on-

gemak tot myne eigene verwondering

reeds aanmerkelyk verminderd: binnen

den tyd van een Maand tot aan den

fleel weg; en de dagteekening , in dit

geval noodeloos houdende, zal ik al-

leen zeggen, dat het ganfche gezwel , in

de maand Augustus deszelfden jaars,

geheel tot de oppervlakte der huid was

uitgeroeid. Egter ried ik haar nog ee-

nigen tyd daar mede aan te houden , om
zo doende de geneezing tot volkomen-

heid te brengen; en langen tyd daarna,

heeft zy my ook verklaard, volkomen

geneezen te zyn (d),

(d) Den 9. September 1770. werd ik wederom
by deezc Lyderesfe geroepen. Daar komende ver-

toonde zy my andermaal het gezwel onder haaren

Voet, hebbende byna dezelve grootte als voor-

heen, zig tevens beklaagende (het zyn haar eige-

ne woorden , dat zy myn raad niet gevolgd, maar

dezelve verwaarloosd hadt; en dat zy zulks te

wyten hadt aan eene haarer vriendinnen, welke

dagt dat zy reeds alles te boven zoude zyn.

Omtrent haare geneezing , heb ik wederom den-
zelf-
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De gunflïge gevolgen in de onder-

fcheidene proefneemingen , deeden my
dezelve aan eenige myner goede vrien-

den mededeelen , van welken ik ook een

zeer voldoenend berigt, zo omtrent het

meergemelde foort van Wratten, als

der Vereeltingen , verkreegen had.

Hier door werd het perk myner
nieuwsgierigheid allengs uitgebreider,

naardien ik my reeds by vooruitzicht

vleide , met de hoope van eenen goeden
uitflag omtrent andere, doch eeniger-

maten gelykaartige gebreken. Hierom
befloot ik ook, by de eerfte gelegenheid

my voorkomende, op de vleesch-ge-

zwellen (Sarcomata) welken men by de
Geboorte ontdekt, denzelfden aanleg van
middelen te bewerkftelligen. Maar , hoe
zeer zig myne geneegenheid hier toe uit-

ftrek-

-.">

zelfden weg ingeflaagen als te vooren, en haar van
tyd tot tydbezogt, by welke gelegenheid ik ook in

de verteering deszelven, gelyke verfchynfelen en
gevolgen heb waargenomen als de ecrftemaal. Den
i8. Maart 1773. haar nog eens bezoekende, vond ik

nog uit- nog inwendig geen de minfte overblyffe-

len, dan eene ligte fchiiiering, voor welke ik haar

ried nog met fmecren aan te houden ; omtrent het

goed gevolg daar van, heb ik nog korts voldoe-

nend berigt ontfangen , wyl haar woonplaats thans

buiten deeze ftad is; maar ook dat uog een wei-
nig fchilfering bybleef.
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ftrekte , bleef my egter dezelve ontbree-
ken: eindelyk evenwel werd daar toe
eene gelegenheid gebooren.

N E G E ir D E G E VA L»

De Heer labee namelyk werd ter

behandeling geroepen voor een Meisje,
oud ruim een en een half jaar. Aan
hetzelve hadt men kort na de geboorte
een vleesch-gezwel {Sarcoma) ontdekt,
welk byna de ganfche uiteriyke vlakte
van het linker Labium Pudendum be-
floeg. Onze onderlinge en herhaalde ge-
fprekken aangaande het gebruik des
meergenoemden Spiritus ', de voordeelige
gevolgen in de voorige gevallen daar
van gezien; gevoegd by het vlytige ge-

bruik deszelven middels, deeden hem
met den aanleg daar van niet toeven;
te meer, wylverfcheiden Heelmeesters,
daar over geraadpleegd , alleen , of voor
de fnyding of de branding, waren ge-
weest. Een plukfel-wiek , befmeerd
met het Mengfel, werd over de gan-
fche uitgeftrektheid des gezwels gelegd,
en met eene Diapalmpleister overdekt.
De geduurige vogtigheid der uitvloeijen-

de Pis maakte, wel is waar, fomwyien
op
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op enkele plaatsjes , een Hgte ontvelling,

doch was, voor 't overige, van geen
kwaad gevolg. Staande de geneezinge
werd de geheele vlakte des ge2wels,met
een dun witachtig korstje als overdekt,
welk van tyd tot tyd, by verdunning
en vermindering kleiner wordende , ten

laatflen , na verloop van byna een jaar,

eene gaave huid onder zig vertoonde:
welke traage geneezing ik gevoeglyk,
aan de geduurige bevogtiging der Pis,

meen te mogen toefchryven.

Deeze welgelukte handelwyze hadt
ten gevolge, een tweeden aanleg van
hetzelfde middel in een ander voorwerp.

TIENDE GE VA L,

By een Kind, ruim een jaar oud,
hadt men na de geboorte een foortge-

lyk vleesch-gezwel ontdekt , zynde rood
van kleur, en geplaatst aan de regter

flaap des hoofds , welk van een zeer klein

beginfel, tot de grootte eener groote
kars, maar platter van gedaante, was
aangegroeid. Hetzelfde middel werd,
op gelyke wyze, als in het voorgaande
geval aangelegd. Na verloop van wei-

nige dagen werd deszelfs kleur, van
zeer
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zeer rood, bleeker, én het gezwel be-

gon, op het gevoel, eene merkbaare
papachtigheid aan te neemen, zo, dat

men het byna kon plat drukken. Maar
't ongunflig gevoelen, dat door ande-

ren, aan deeze ouderen , met betrekking

tot eene foortgelyke geneezinge, werd
ingeboezemd ,

gevoegd by de voor-

keur, welke men hun zeide, dat de
branding boven alle middelen hadt

,

verwekte in die Lieden eene geeme^
lykheid , welke fluursheid ten gevol-

ge hebbende , voor deezen hunnen Heel-

meester niet te dulden was; die daarom
het befluit neemende, van niet weder te

komen , ten einde foortgelyke onaange-
naamheden te ontvlieden , daar in ook
is blyven volharden. Echter heeft men
in het vervolg vernomen, dat dit ge-

brek, welk de ouderen, door hetzelfde

Middel datze van den Heere labee had-
den doen komen , hebben blyven behan-
delen, ten einde van tien weeken, na
eene kleine doorbraak gelukkig genee-

zen is.

De volgende gevallen zyn my door
den Heere van gesscher medegedeeld

,

welke, de gunftige uitflagen der voori-

ge proeven bewust zynde , zyne behan-

K. DEML. G de-,
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deling op de volgende wyze heeft inge-

rigt.

ELFDE GE VA L,

Het Zoontje van den Heer N. D.
M. werd den 2. January 1770. gebooren
met een zeer klein vleesch-gezwelletje

op den top des linker fchouders. Men
gebruikte in den eerden tyd , omtrent
hetzelve, weinig oplettenheid: en, het

was alleen de merkelyke toeneeming des
gezwels, om welke men my, den 15,

April daar aan volgende, raadpleegde.

Het gezwellerje, dat in den beginne
niet grooter was geweest, dan eene der
kleinlte Erwten, was nu, in kleur en
omtrek, vry na aan eene Kers gelyk-
vormig. Deszelfs oppervlakte was ef-

fen : ik befpeurde in het Vetvlies gee-

nerley verharding; en myne geneezings-
wyze rigtte ik op de volgende manier in.

Onder ééne ünce ^xungia Porcina
mengde ik twee dragmen Spiritus Salis

JMarini , en liet een gedeelte daar van
op fyn plukzel gefmeerd, twee maaien
daags aanleggen. Men vervolgde het
gebruik deezes middels tot den 27. dito

:

als wanneer de weinige verandering,

welke
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welke ik befpeurde, my het befluit

deedt neemen, om de evenredigheid

van den Geest van het Zout tot die der

Reuzel te vermeerderen. Ik mengde
derhalven , onder één ünce Reuzel een

halve Unce van deezen Geest; en liet

het op dezelve wyze als te vooren ge-

bruiken. De werking in de daad, van
dit Mengfel, was zeer blykbaar. In

weinige dagen kwamen de beginfelen te

voorfchyn eener doode korst, welke
de ganfche oppervlakte des gezwels in-

nam, en die, vervolgens, door verrot-

ting werd afgeftooten. Dit verpligtte

my, om voor eenigen tyd van deszelfs

gebruik af te zien, en de verzwooren
oppervlakte met kalkwater te dekken,
Myn oogmerk naamlyk was, door dee-

ze handelwyze, de drooging dier opper-
vlakte te bevorderen; en als dan het

gebruik des gemelden Middels te her-

vatten. De geringe aandoening welke
hetzelve te weeg bragt; de afneeming
des gezwels, hoe weinig ook dezelve

zyn mogt; zo wel als de goede uitda-

gen, welken het hulpmiddel, onder de
beftieringe myner vrienden gehad hadc

,

waren genoegzaame redenen, om te

hoopen , dat een tweede aanleg van
G 2 het-
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hetzelve, de zaak op eene gunftige wy-
ze zoude beflist hebben. Eene gewel-
dige fluip echter, welke gansch onver-
wagt, den lo. Juny, toen de geheele
vlakte byna met de huid gedekt was,
het Kind wegrukte, belette my, voor al-

toos, het gevolg te zien deezer proef-

neeminge,

T WA A L F D ]^ GE VA L.

By het Dogtertje van dienzelfden

Heer, met het voorige ter eener Dragt
gebooren, vertoonde men my, den 2.

Juny deszelfden jaars, een vleesch-ge-

zwelletje, op het midden van het Borst-

been, dat de grootte hadt van eene

Erwt. Dewyl het Kind toen reeds vyf
maanden oud was , en men het gezwel-

letje niet dan weinige dagen te voorenbe-
fpeurd hadt , kan ik ook niet met zeker-

heid bepaalen, of het by de geboorte

beftaan heeft dan niet. Dit ondertus-

fchen is zeeker, dat het aan alle ken-

merken van een aangebooren vleesch-

gezwel deelachtig was.

Ik bediende my by deeze gelegenheid

van hetzelfde hulpmiddel a1s te vooren:

maar, na dat hetzelve twintig dagen
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gebruikt was, vond ik de grootte des
gezwels, eer toegenomen dan vermin-
derd. Dit deedt my belluiten , om den
Geest van het Zout in zyne volle kragt
te beproeven : aangemoedigd zynde,
door de gunftige veranderingen , welke ik

in een dergelyk geval befpeurde, dat ik

ten zelfden tyde met dien enkelen geest

behandelde. Ik verzogt derhalven , dat
men het gezwelletje vier maaien daags,
voorzigtig zoude bePtryken met een pen-
ceeltje van denzelfden geest doordron-
gen, en zorgvuldig in acht neemen, zo
weinig van den omtrek te beflryken als

maar immer doenlyk was. Het een en
ander werd vry naauwkeurig opgevolgd;
fchoon het Kind , welks Moeder weinig
uuren na de verlosfing geftorven is , ge-
heel aan de zorge eener Minne, buiten
de ftad woonende , was toebetrouwd. Ik
zag hetzelve weder den i8. July; en
ontdekte niets dan een klein vlak zweer-
tje; zynde het gezwelletje, na dat het
geheel was uitgedroogd , drie dagen te
vooren, afgevallen. Dit zweertje is,

dooreen enkel kleefpleiftertje, in wei-
nige dagen geneezen.

G 3 DER'



102 E. P. SWAGERMAN OVER

PERTTENDE G E rJ L,

Het Dogtertje van W. D. hadt van
de geboorte af, de beginfelen van een
vleesch-gezwel op het midden des Voor-
hoofds, 't welk men my niet dan na ver-

loop van dertien weeken zien liet. Het
was toen, in grootte, gelyk aan het
voorige, hebbendein den omtrek, gee-

nerley verharding. De traage vorderin-

gen, welke de Geest, vermengd met
Varkensreuzel, in 't eerde deezer geval-

len maakte, bepaaldenmy nu tot het en-

kel gebruik van deezen Geest, dooreen
penceel aangebragt. Vier maaien daags
liet ik pet dit Middel het gezwelletje

voorzigtig aanraaken , befchermende
den omtrek, door denzelven flegs met
een weinig kaarsfmeertebeftryken, Het
gevolg was in allen opzigte gelukkig.

Den 22.derzelver maand, toen hetzelve

reeds v^olmaakt v/as uitgedroogd, heb
ik het in dien ftaat vertoond, aan de
HeerenLABEE, sinderam, MARTENsen
DE KEYZER. Toen ik het Kind den 2,

July weder zag, heb ik het geheele ge-

zwelletje, welks omtrek nu begon loste

worden, met het einde eener dunne fpa-

tel afgeligt ? en bevond toen niets dan
een
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een ondiep kuiltje, vry gelyk aan een

pok-put , welks uitgebreidheid byna

droeg was.

Tot dus verre met het by een fc hik-

ken deezer VerhardeJing gevorderd

zynde, kwam het volgende geval te

vooren.

VEERTIENDE GEVAL.

Den 17. September 1770. verzogt een

Heer, oud 44 jaaren en buiten deeze

ftad wocnachtig, mynehulpe tergenee-

zing van ëen gezwel aan zyn Hoofd ge-

plaatst. By 't onderzoek, vord ik het-

zelve een vleesch gezwel {Satccma) te

zyn , zittende aan den bovenkant van 't

Agterhoofd. Ee oppervlakte daar van

was glad, van haair ontbloot; en de

kleur iet rooder dan die der overige be-

kleedfelen. Wat aanbelangt deszelfs

gedaante, dezelve wasEyvormig, en in

diervoegen, dat zyn lasgüe m^iddenlyn,

die i| duim Amfterdamfche maat beliep,

zig volgens de breedte van 't Agter-

hoofd bepsalde, terwyl de kortfte lyn,

die i^ du;mi bedreeg, zig naar de lengte

van hetzelve uitftrekte. Wyders be-

vond ik hetzeUe op het gevoel bewceg-
lyk, zagt en indiukbaar, zonder echter

G 4 veel
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veel veerkragts te bezitten ; maar ook
zonder kenmerken der indrukkir.g na te

laaten. Dit alles gevoegd by deszelfs

dikte, welke ^ duim was, maakte het
gezwel vry aanzienlyk. Omtrent den
oorfprong deszelven was de Lyder ge-
heel onkundig ; betuigende daar van
niets te weeten, dan dat het zig, voor
ruim agt jaaren, eerst met een klein be-

ginfel ontdekt hadt: allengsken in groot-

te, doch zonder pyn, was toegenomen;
en eindelyk gevorderd tot dien flaat,

waarin ik het toen zag.

Niettegenilaande deeze Lyder, reeds
drie maaien, de wegneeming van drie

foortgeiyke gezwellen door het Mes
hadt ondergaan, van welke hy my ook
de fchendige merkteekenen , zo aan
het Hoofd als Aangezicht , vertoonde

;

en tevens betuigde, voor foortgeiyke

Operatien niet bevreesd te zyn: nog-
thans wenschte hy wel , dat ik, zo zulks

mooglyk was , daar toe eene gemakke-
lyker geneeswyze wilde inflaan. Dit
voorftei werd door my beantwoord, met
te zeggen, dat ik de geneezing, zonder
de Operatie, niet volftrekt durfde be-

looven : maar dat ik echter dezelve wel
^iide bvproeven; dewyl zulks zonder,'''*''

na'
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nadeel konde gefchieden. Tot dat einde

dan gaf ik hem eene kieine hoeveelheid

Spiritus Saiis Mnrini met gemeen water

tot de helft verflapt mede , met verzoek,

om het gezwel eenige maaien daags daar

mede te penceelen.

De Heer VAN gesscher, die op
dien tyd gevallig aan myn Huis was,
vroeg my, na het vertrekken van dee-

zen Heer, of ik my met eene gelukkige

geneezinge durfde vleijen ? welke vraag
ik zyn Ed in dervoegen beantwoordde

,

dat naamlyk , myne verwagting daar
omtrent zeer gering, doch de aanleg

veilig was.

Den 21. den Lyder weder ziende,

was aan het gezwel geen verandering
te ontdekken, dan dat de oppervlakte
iet harder fcheen,

Den 2 8 vond ik de volgende veran-

dering, te weeten, dat de opperhuid
een weinig rimpelig, en het gezwel zelfs

wat papachtig was. Op dien tyd gaf ik

den Lyder een ünce van den zuiveren

Geest mede: verzoekende wyders, den-

zelven twee maaien daags , met een lap-

je daarin bevogtigd , te willen opleggen,

en hetzelve met een Diapalmpleister te

overdekken.

G 5 Den
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Den 8. Oktober was de geheele huid
veel drooger, en rimpelde als men haar
rnet de vingeren byeen kneep : het ge-

zwel zelfs bezat meer taaiheid ; en het

gebruik van den Geest was voor den
Lyder, door deszelfs meerdere prikke-

ling , gevoeliger geweest.

Den 15. bezat de huid nog meerdere
taaiheid en droogte, en liet zig, door
derzelver meer verkreegene ruimte, als

met plooijen byeen drukken : het overi-

ge des gezwels hadt nu ook een veel

grooteren trap van taaiheid verkreegen,

Den 19. zag ik , dat de gedroogde en
korstige oppervlakte der huid, door den
gewoonen Heelmeester des Lyders was
weggenomen, onder welke zigverfchei-

den kleine openingen hadden ontdekt,

door welke het gebruikte Middel voor
hem vry hinderlyk hadt geweest. Ik

verzogt den Lyder, zyn Chirurgyn te

willen belasten, dat hy alle de opko-
mende korsten van zelve zoude laaten

afvallen , en nu tot drooging 't Jqua
Caicis, dat ik voorfchreef, aan te leg-

gen.

Den 5 Novem.ber was alles wederom
droog, en het Gezwel in eenen gunsti-

gen ftaat. Ik gaftoen het meergenoem-
de
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de Mengfel tot fmeering mede , met die

bepaaling nogthans, dat men, 20 ras

het gevoel der prikkeling minder werd

,

wederom met denzelfden geest zoude
voortgaan.

Den 3. December zag ik met den Heer
VAN GEsscHER andermaal het gezwel,
en wy beiden vonden hetzelve dunner
en zo ons dagt , klaarlyk vogt bevatten-

de te zyn.

Het was niet dan den 22 February
1771 dat de Lyder my weer kwam zien,

dewyl hy om het winter faizoen , wan-
neer zyn gewoone handeldryving ftil

ilaat, niet dan zeer zeldzaam hier ter

ftede komt. Ik vond van het ganfche
gezwel niets overig: aileenlyk vertoon-

de zig by deszelfs midden eene ope-
ning , van grootte als de top der pink

,

welke opening, ruim drie weeken te

vooren , daar was ingekomen , engeftadig
veele ftoffen hadt ontlast , van een wee-
ke zelfsftandigheid : de overige omtrek
was met korsten en fchilfers bezet. Voor
't overige betuigde my de Lyder , dat
hy, van het gebruik des Middels geen
ongemak leedt; waarom ik hem ried,

met hetzelve nog op gelyke wyze voort
te gaan.

Den
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Den i8. Maart ontmoette de Heer VAN
GESSCHER deezen Lyder wederom tot

mynent, Wy vonden het gezwel geheel

vernietigd, de bekleedfelen overal plat,

de opening geflooten , maar de huid op
veele plaa^Jen nog met fchilfers bezet

:

aan de regter zyde • nogthans , fcheen

onder de huid nog een weinig weekheid
te zyn : ook kon men den omtrek daar
het gezwel gezeten hadt, door eene

meerdere diepte, dan die der overige

bekleedfelen, onderkennen. Wyders
werd in de behandeling geen verfchik-

kinge gemaakt.

Op den 22. April vertoonde zig alles

nog veel gunstiger. De bekleedfelen

hadden hunne volkomen vastheid: het

Lidteeken was natuurlyk: om kort te

gaan , alles was in den natuurlykften ftaat,

zonder eenig verfchynfel tot wederkee-
ring aan te duiden, Den 27, Mey wa-
ren deeze omftandigheden geenzins min-

der, wanneer ik den Lyder, volkomen
geneezen te zyn , verklaarde.

Alhoewel men , tot heden toe , de ge-

neeswyze der Vleesch- gezwellen, (Sar-

comata) bepaald heeft, om dezelve uit

te roeijen door bytmiddelen , of tot de
wegfnyding, of branding, echter blykt

uit
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uit den goeden uitflag der bovengemel-
de gevallen , dat dergelyke handelwyze,
in foortgelyke omflandigheden ten min-
ften , verwerpelyk zy. Ik zegge in foort-

gelyke, dewyl ik geenzins voor alle

nog kan inftaan. Want in zodanig een
geval, welk de geheele zelfftandigheid

van de wang, met een gedeelte der lip

ontaart hadt, en het tandvleesch zelfs

niet was vry gebleeven (e) ; of daar de
ganfche lip met eene dergelyke ziekte is

bezet , zo als my nog niet lang geleden

,

inhetwandelenop den weg, aan een Jon-
getje omtrent 5 Jaaren oud, gelyk men
my berigt heeft, is voorgekoomen ; of
daar de top der neus door een zodanig
gezwel was aangedaan (f). By dusda-

ni"

(e") GRASHUIZEN, Spina Bifida^ pag. 253.

Cf) By een Kind, wiens top der Neus geheel
mee een Vleesch-gezwel bezet was , beproefde de
jonge LAKEMAN dc geneezing door het brandyzer.
De korst eenige dagen daarna gefcheiden zynde,
vond hy niet llegs den top, maar zelfs een gedeel-

te van het middenfchot der neus gefcheiden. Hier
door bleef, ter wederzyde, niet meer dan een klein
gedeelte der neusvleugelen over: en hy hadt ver-
volgens veel moeite, om de geneezing, doorfterk
aangehaalde kleefpleisters, te voltrekken. Welke
eene wanftalligheid deeze heeling moet verwekt
hebben, is ligtelyk na te gaan: zelfs heb ik het ge-
val niet gezien , maar meer dan eens heeft hy my
hetzelve verhaald.
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nige voorvallen heeft het my aan gele-

genheid ontbrooken, myne proeven
voort te zetten.

Om echter de geneezing daar van hoo-
peloos te {lellen, hier toe vind ik nog
geen genoegzaame redenen: te meer,
daar de ondervinding heeft geleerd, dat

'er buiten myne opgegeevene geneezin-

gen , nog andere wegen zyn , langs wel-

ke de hcrltelling beproefd , en ook vol-

bragt is.

Den 15,December 1750. werd de Heer
A. VAN DER DUIN geroepen by een Kind,
't welk eenige weeken oud was , ter genee-

zinge eener Lies-Breuk aan de regter zy-

de. Daar gekomen zynde, vond hy,
by 't onderzoek derzelver, dat een ge-

deelte van de plaats , alwaar de pop des

Breukbands haare werking tot tegenhou-
ding van de Breuk verrigten moet, be-

zet was met eene Sarcoma , ter grootte

eener nagel van den vinger. Het zien

van dat gebrek, maakte in het begin,

den aanleg van den band bedenkelyk;
maar de noodzaaklykheid evenwel over-

weegende, om deeze Breuk te moeten
inhouden, deedt hem ten laatsten met
den aanleg niet meer aarzelen ; ten min-
ften wilde hy onderzoeken, wat de uit-

flag
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flag zyn zoude. Het gevolg was zeer

gunstig, want, door deeze drukking,

werd het gezwelletje , van verheven en
hoog rood, allengskens plat en bleeker

van kleur; en op deeze wyze was dit

Kind , na verloop van eenige maanden

,

en van zyn Breuk en van zyn vleesch-

gezwelletje geneezen.

Den 13. February 1753. werd de zelf-

de Heelmeester geraadpleegd over een
Kind oud 8. Maanden, hebbende twee
vleesch-gezwellen , als een op de wan-
ge, en een ander op het zydelyke ge-

deelte der heup. Het eerst gemelde,
werd door het brandyzer uitgeroeid en
vervolgens geneezen. Maar de pynlyk-
heid deezer bewerkinge , hadt zo veel te

weeg gebragt, dat de Ouders van het

Kind , geenzins konden befluiten , om ee-

ne tweede foortgelyke bewerking toe te

ftaan, te minder, wyl 't ongemak bui-

ten het gezicht geplaatst was. In het
zelfde jaar ontdekte men aan dit Kind
eene darm- breuk in de lies, ter geneezin-

ge van welke een breukband werd aan-

gelegd : en wel met zo gunstig een ge-

volg, dat, nadien 't einde van deszelfs

beugel zeer juist het vleesch-gezwel be-

paald bleef drukken, daar door de ge-

nee-
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neezing der beide gebreken gelukkig

volgde.

Was het geluk den Heere van der
DUIN , in zyne geneezingen der beide

voorgaande gevallen , zo gunstig ge-

weest, hetzelve Itrekte hem tevens, by
eene volgende gelegenheid, zo ten nut-

te, dat hy op middelen bedagt werd,
om door konst het zelve na te volgen.

Want den 22. December 1761. gevraagd
wordende, by een Kind, oud 5 maan-
den , ter geneezinge van een vleesch-ge-

zwel , 't welk even onder het linker oog-

hol was geplaatst, en zig voor eengroot
deel over 't onder ooglid uitftrekte , werd
hy te raade, wyl de gewoone genees-

wyze hier volftrekt niet raadzaam was,
door eene bekwaame en te gelyk fcha-

delooze drukking, de vernietiging van
het gezwel te onderneemen. Ten dee-

zen einde lag hy op hetzelve een (luk

gewoone ftopverw , van grootte als het

ongemak, welke hem door haare knee-

baarheid, 't allerbekwaamst fcheen, om
het gebrek welfluitende te drukken: o-

ver dezelve lag hy trapswyze drukdoe-
ken; en dit alles, werd met een windfel

rondom het hoofd gaande, bevestigd,

en geduurende agt of tien dagen in rusc
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felaten. Door deeze behandeling , werd
it Kind, binnen den tyd van 6. maan-

den, volkomen geneezen, zonder zelfs

de minste wankleurigheid in de huid na
te laaten.

Niet minder gelukkig was de uitflag

der geneezinge van het volgende geval,

welk zyn Ed. den 3. Maart 1768. werd
aanbevoolen. Een Kind reeds één jaar

oud, droeg voor het hoofd eene Sarco-

ma , ter grootte eener kleine nagel van
den vinger. Het gezwelletje werd ins-

gelyks, op de bovengemelde wyze, door
drukking bepaald gehouden : met dat ge-

volg , dat hetzelve den 6. Augustus zy-

ne verhevenheid geheel verlooren hadt

:

de roode kleu r was ook verdweenen ;

en niet anders is daar van overgeblee-

ven, dan, dat de huid niet volkomen
wit geworden , maar een weinig blaauw-
achtig is.

Even zo gelukkig daagden ook de
Heeren Hovius en richard, by een
Kind aan welk men boven op het hoofd
een vleesch - gezwel ontdekte. Want,
een brokje plat lood, van bekwaame
dikte, met een kleefpleistertje zo veel

fluitende aangelegd alsdoenlyk was, be-

werkte de geneezing , in den tyd van een
y. DEEL, H half
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half jaar, zonder iet anders ter hulpe
noodig te hebben.
Dus aangetoond hebbende, dat het

in de konst geenzins aan Middelen ont-

breekt 5 om dit foort van gebreken , op
eene zagtere wyze , dan gewoonlyk ge-

fchiedt, uit te roeijen, zoude ik gevoeg-

lyk konnen eindigen, indien fommige
byzonderheden niy niet weerhielden.

Voorafmoet ik zeggen, dat het gebrek,

't welk ik hier bedoele , geenzins betrekke-

lyk is , tot dat foort van Muis-vormige
vlakken, welken met haairen begroeid
zyn: want deeze verkrygen, voor zo
verre my bekend is, nimmer grooter
uitgebreidheid , * dan zy by de geboorte
hadden; en even dus, is het ook met
de zo genaamde roodewyn- en fommi-
ge bruine vlakken gelegen (g).

Maar het gebrek, 't welk ik hier beoo-
ge, is h et waare vleesch-gezwel {Sarcoma).

Het zelve neemt zyn begin , uit een klein

én naauwlyks noemenswaardig bloed-

rood flipje , en groeit fomwyle tot eene
aanmerkelijke grootte uit: ten bewyze
hier van llrekt het Jongetje, hier vooren
gemeld, tot een voorbeeld, wiens bo-
venlip uitermaate groot is uitgegroeid.

By
(g) STALP. VAN DER WIEL. II d. bl. 358.
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By een Kind reeds eenige maanden oud,

zsig ik voor veele jaaren , een foortgelyk

gezwel , 't welk met eene aanmerkelyke
breedte , het ganfche bovendeel van
het gewrigt der hand befloeg: en in

het midden deezesjaars, vertoonde men
my een Kind, oud 4 maanden, welks
top der neus geheel bezet was met een
foortgelyke ziekte, uit een zeer klein

beginfel dus toegenomen. Maar ech-

ter fchynt in dit zelfde foort, by fom-
mige kindereneen eindpaal omtrent des-

zelfs aangroeijing plaats te hebben.
Want men heeft opgemerkt, dat by
eenige kinderen, dit gebrek, zo langzy
zuigende waren , (leeds aanwies , doch
dat hetzelve, wanneer men deeze wyze
van voeding naliet, niet flegts geen vor-

dering meer maakte, maar zelfs afnam
en genas. Sommigen weet ik geneezen
te zyn , door dezelven met Brandewyn
te wasfen en daar mede te dekken. Bei-

de deze laatste byzonderheden weet ik

waargenomen te zyn: maar of zy by
de meeste kunnen plaats hebben, dient

nader onderzogt te worden (h). Men
moet intusfchen het tegendeel niet zoe-
ken te befluiten, uit dcfarcomateu;ze lip

H 2 van
(h) HILDAN. Cent. 5. Ohf. 4Ó.
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van het Jongetje hier vooren gemeld.
Want my is met zekerheid berigt , dat
men dit gebrek, in zynen voortgang,
heeft zoeken te fluiten, door rondom
hetzelve infnydingen te maaken, met
oogmerk om daar door deszelfs voeding
te beteugelen ; doch , uit het gevolg

,

blykt de onzeekerheid dezer proefnee-

minge (i).

Dat 'er echter eenig vermogen, in de
deelen, dusdanig reeds ontaart, plaats

kan hebben, niet alleen ter verbeete-

ring maar zelfs tot vernietiging van zo-

danig een gebrek , oordeel ik uit de vol-

gende waarneeminge beflisfend te kon-
nen bewyzen.
Aan een Kind, oud 5weeken, nam de

HeerLOTZE, in 't jaar 1760, door bran-
ding een vleesch-gezwel uit den bovenlip

weg, terwyl 'er, ter wederzyde, nog
twee kleine beginfelen van vleesch-ge-

zwellen aan de top der neus overblee-

ven. Naauwlyks was het eerstgemelde

geneezen, ofmen ontdekte een zo fpoe-

dige toeneeming der twee nagebleeve-

ne, dat de ganfche neus, binnen korten

tyd, daar door zulk een afgryfelyk aan-

dien

Ci) HELWIGIUS, Obf. 35. BORELLIUS, Hist.é'Ob-

ferv. rarior, med. phyf. 49.

w>
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zien kreeg , dat men fteeds dagelyks de

fchrikkelykfte gevolgen te gemoet zag.

Maar eindelyk hieldt die woedende
voortgang van zelfs op , en alles fchikte

zig zo voordeelig, dat de geheele uit-

zetting allengs zodanig inkromp, dat

daar door niet flegs de vrees voor die

gevaarlyke gevolgen verdween, maar
ook het deel wederom zyne natuurlyke

gedaante verkreeg, zo dat men , met het

7. jaars des Kinds, daar aan geen kenbaare

misftand meer ontdekken konde. Dit

Kind hebben wy den 4.Jiily deezes jaars

in ons weeklyks gezelfchap gezien (zyn-

de het zelve toen 11, jaaren oud) en daar

aan niets konnen ontwaar worden , dan
alleen dat het vel van den top der neus,

een weinig gladder en flrakker was,
dan dat der overige deelen.

Wanneer men nu alles overweegt,
dat omtrent de vleesch - gezwellen , en
derzelver behandelingen, gezegd is,

blykt het myns bedunkens tamelyk
klaar, dat de fnyding of branding (en

het gebruik der gewoone bytmiddelen
veel minder) maar zeer zeldzaam, zo
ooit , te pas komen. Want hoe fpoe-

dig men ook eene deezer Operatiën ver-

rigten wil, nogtans moet men dezelve

H 3 in
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in dervoegen inrigten , dat de kwaal tot

in den grond wordt uitgeroeid, of het
gezwel keert weder, zo als de onder-
vinding geleerd heeft (k).

Even onveilig is het gebruik der fcher-

pe bytmiddelen , en nog meer zelfs aan
mislukking onderworpen (1) : ook heb-
ben de gevolgen getoond, dat dezelve,

door het verwekken van fluipen, uit

hoofde haarer hevige werkingen, voor
fommige kinderen doodelyk zyn ge-

weest (m),

Byaldien derhalven de aanleg van den
Spiritus Salis Mar'mi, in weerwil der

naar waarheid medegedeelde voordee-
len, in fommige gevallen nogthans, en
mogelyk dan nog wel uit hoofde van
de plaats, eenige bedenking baaren
mogt (fchoon het veilig gebruik deszel-

ven uit het vervolg nog nader blyken
zal) dan immer zou men ter geneezinge

de toevlugt tot de drukking konnen
neemen; want deeze fchynt my toe,

meer door derzelver aanhoudenheid te

geneezen, dan wel door het geweld;
ten

(k^ IIILDAN. Cevt. 5, Gbf. 45. ST. V. D. WIEL, lid.

bl. 3Ö2 5 3Ó5.

(O ST. V. D. WIEL, b!. 3ÓÖ.

(m) HEISTER, Heellconst, bl. 550. ulhoohn,
auaceek, ib.
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ten minsten dunkt my de goede uit-

flag der geneezing van het Kind , welks

onder ooglid ten grootften deele met het

vleesch-gezwel bezet was , zulks vry dui-

delyk te kennen te geeven : wyl ander-

zins het oog, om die geflaadige druk-

king , volftrektelyk daar by moest gele-

den hebben.
Ik voorzie wel dat men vraagen kan

,

wat 'er dient gedaan te worden , als de
wang van eene dergelyke ziekte is aan-

getast, 20 dat de ganfche zelfflandig-

heid daar in deel heeft? Als dan kan
men nog, voor dat men tot de operatie

overgaat, de drukking beproeven. Zy,
die de wegneeming der gezwellen , uit

de binnen vlakte der wangen of lippen,

of zelfs gedaan of bygewoond hebben

,

weeten, dat de daar op fomtyds vol-

gende bloeding, zeer gemakkelyk wordt
te keer gegaan, met deeze deelen tus-

fchen een toegekneepen blad tin of lood
te beknellen. Is men bedugt voor de
nadeelige gevolgen van het lood, ook
om de fmeedbaarheids wille by het tin

gedaan, dit kan vergoed worden, door
eenig bekleedfel daar om te leggen ; en
wat aanbelangt deszelfs zwaarte , dezel-

ve kon, door aangehegte koorden, ee-

H 4 nig-
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nigzins beteugeld worden. Veel meer
bedenking verdient de noodzaakelyk-
heid, van het herhaald gebruiken aer
voedfelen by jonge kinderen : doch dee-

ze vrees vervalt eeniger maten , wanneer
men het verband in overweeging neemt

,

van het Kind , waar van de Heer gras-
huizen melding doet (n). Voor 't ove-

rige {laat het elk vry, zyne keuze te rig-

ten, naar goeddunken, en naar ver-

eisch van zaaken. Wat my belangt, ik

heb het van mynenpligt geagt, het een
en ander deezer proeven , ten voordee
Ie myner medemenfchen, mede te dee-

len: my tevens verzeekerd houdende,
dat 'er veele (zo niet allen) en wel de
meesten , door den eenen ofanderen weg
gered konnen wroden.- Thans blyft nog
overig te melden , de voordeelen welken
ik gehad heb, in het gebruik van deezen

Ge^st, by het behandelen der Zwee-
ren , zo van den mond als der keel en
andere deelen: de polypeuze uitwasfen

in den gehoorweg en die der neuze,

In de Zweeren aan de tong, het

tandvleesch, de amandelen en het han-

gende gehemelte, zo, die met fpekach-

pgc ftippen ?n korsten bez^t waren

,

'
* ^k
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als die , waar mede verfterving gepaard

ging, hebikdeezen5p/r//«j, met de Mei
Rofarum of eenige andere fyroop ver-

mengd, menigvuldige maaien met het

grootfte nut gebeezigd : fchikkende dee-

ze faamenmenging, naar vereisch van
zaaken, en naar mate de omftandig-

heden zulks fcheenen te vorderen. Ik
moet evenwel ook erkennen dat my de
Spiritus VitrioU , in foortgelyke gevallen',

dikwerf is van nut geweest : en het zyn
de waarneemingen van herhaalde mis-

lukkingen, der gebruikte weekmaaken-
de gepaard met afleidende Middelen , en
fomwylen ook te vergeefsch hervatte a-

derlaatingen , welke anderen en my, in

dat foort van zweeren, van de deugd-
zaamheid deezer Geesten overtuigd heb-

ben. Ik beooge hier geenzins , het

foort van ontlleeking (inzonderheid aan
de amandelen voorkomende) welk door
zyne hevigheid , alle kenmerken draagt

eener te vreezene verzweering: ook
niet de gene, waar in men in de daad,
niet anders , dan gebrek aan den natuur-

lyken flym, als de oorzaak der Ziekte
befchuldigen kan; en welke dikmaalen
in haare geneezinge zeer langwylig is:

want, fchoon ik in dat gevai, met die

H5 Mid-
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Middelen fomtyds geflaagd heb , is my
ook wel de mislukking ten deel geval-

len. Wat de eerste deezer laatstge-

noemde ziekten betreft, daar dezelve

zagte oplosmiddelen vereischt, vordert
de laatste in tegendeel , of flymachtige of
zagte faamentrekkende : ook wel die

beiden vereenigd,

VTFTIENDE GE VA Z.

In den jaare 1761, Haagde ik by eene
Vrouw van omtrent 50. jaaren , zeer ge-

lukkig met de geneezinge dier Keelziek-

te, ons door den beroemde van s wie-
ten medegedeeld (o), door haar de
keel geduurende eenige dagen, met den
Spiritus Salis Mahni, met roozen honig
vermengd verfcheiden maaien daags te

doen beftryken.

Deeze wyze van behandeling (te wee-

ten hetpenceelen) is wel de beste, maar
niet altoos doenlyk; om die reden laat

ik dikwils den meergemelden Geest met
honig of fyroop gemengd zynde, met
water vermengen en als gorgeldrank of

mondfpoeling gebruiken.

(o) Kort begrip der Leger Ziekten, b1. 7. Amft.

1760.
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ZESTIENDE GEVAU

In ^t jaar 1764. kwam een myner
vrienden (de Heer j. h. blekking) ter

behandeling voor, een EpuUs, zittende

tusfchen eene der agterfte en bovenfte
kiezen , van grootte als eene knikker ,

omtrent welker oorfprong men , nog ee-

nig bederf der Kaak of Kies befchuldi-

digen konde, Hy genas dezelve in den
tyd van twee maanden, alleen door
haar met den Geest van Zeezout met
Roozen-honig vermengd eenige maaien
daags te doen penceelen.

ZEVENTIENDE GEVAL,

Aan een Lyder , wiens beide Tonjilla

zodanig waren uitgezet, dathy, geduu-

rende verfcheiden weeken, byna gQQn
voedfelen dan flegs weinige dunne, en
nog met moeite, hadt konnen gebrui-

ken , beproefde dezelfde Heelmeester in

't jaar 1767. het gebruik deszelven Spi-

ritus , op onderfcheidene wyzen met wa-
ter verflapt. De uitflag was zo gun-

flig , dat de Lyder , daar door , in

weerwil der kwaade voorzeggingen van

braave mannen in de konst, en welken
hem
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hem met gepaste kundigheden hadden be-

handeld , binnen den tyd van vier maan-
den geneezen werd.
Men moet geenzins begrypen , dat ik

vastftelle , dat het gebruik van dit Mid-
del , in deeze laatstgenoemde gebreken

,

onfeilbaar is. Zo waar het is , dat het

geftel des Menfchen niet altyd eeneris,

20 waar is het ook , dat wy van éénMid-
del niet verwagten konnen , dat hetzelve

in alle geftellen , alle die ziekten , fchoon
vaneenerlyen aart zynde, geneezenzal.

De ondervinding heeft my zelfs geleerd,

dat in fommige gevallen , het Vitriool-

zuur meerder voldeed dan dat des Zee-
zouts; ook wel dat geene der zuuren ge-

lukken wilden, gelyk ik reeds gezegd

heb : maar ook hetzelfde is my weder-

vaaren, zo van zagte als van faamen-

trekkende Middelen. En ik durf ver-

zeekeren, dat de meergemelde zuuren,

op eene regelmatige wyze gebeezigd,

my, beflendig, het meeste voordeel

hebben gedaan , na dat verflappende en

andere Middelen , vrugteloos , waren aan-

gewend : en 't is naauwlyks te gelooven

,

hoe veel een fpaarzaam gebruik deszel-

ven vermag. In de maand Juny jongst-

leden bleek nog deszelis nut, by een

Kind,
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Kind, naar gisfing 6 of 7 jaaren oud,

welks wang , tandvleesch en het groot-

fte deel der tong aan de linker zyde,

in derzelver oppervlakte, geheel ver-

florven waren, wyl de fcheiding, door

het gebruik van deezen Geest met roo-

zen honig vermengd, en in witten wyn
tot mondfpoeling gebragt , njet den vier-

den dag reeds volkomen was : doch dit

Kind ftierf zeer onverwagt aan fluipen,

en wel waarfchynlyk aan eene ftofs ver-

plaatfing.

AGTTIENDE GEVAL,

Den 30. Oktober 1768. vertoonde
men my een Kind , van nog maar zes

weeken oud , hebbende eene aanmerke-
lyke Zweer met verfterving van binnen
aan de linker zyde van het Labium Pu-
dendum, Deeze zweer, welke uit een
klein beginfel, onder het gebruik van
pappen uit brood en karnmelk faamge-
fteld , tot de 'grootte van een holland-

fche fchelling was toegenomen , beproef-

de ik eerst tot zuivering te brengen

,

door het gebruik van de Mercurias Pra-
cipitatus Ruber, met Axungia Porcina
gemengd , (welk Middel my in zweeren

hier



126 E. P. SWAGERMAN OVER

hier ter plaatfe, in de onberispelykfte

voorwerpen , meermaalen is van nut ge-

weest) , terwyl ik de overige naby gele-

gen deelen met witten wyn deed ftooven;

maar, en de ontfleeking en de hardheid
namen toe, en de zweer vergrootte.

Hierom dekte ik den 3. November de
zweer met Mei Rojarum, waar onder
eenige droppelen van den meergemel-
den Geest vermengd waren. D^n 5,

was de zweer reeds merkelyk ingekrom-
pen en drooger , terwyl het verllorvene

door eene zagte verettering verfmolt;

en dus, voortgaande, was het Kindden
13. November geneezen.

N EE GE N Tl E N DE G E TJ U

In de maand July van 't jaar 1766.,
werd myne hulpe verzogt by een Man
van 60. jaaren oud , die van eene grove
en volbloedige gefteldheid en gewoon
was aan een geduurig gebruik van wyn
en andere geestryke dranken. Het Been
deezes Lyders vond ik aan den onder-

kant der kuit bezet met eene hevig rot-

tende en geftadig bloedende zweer , ter

grootte eener matige handpalm. De
bloeding deezer zweer, om welke ik

voor-
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voornaamelyk geroepen was, wyl dit

ongemak reeds veele jaaren hadt ge-

duurd, oordeelde ik uit de hevigheid

der rotting voort te komen. Om deeze
dan te keer te gaan, nam ik de toe-

vlugt tot een ruim gebruik der gepoe-
derde Myrrha , bezorgende de zweer
verder met droog plukfel en een fluitend

verband; doch flaagde daar mede niet.

Vervolgens befl;rooide ik de zweer met
't Alum» Crud. , met de Gum Arabicum
bedeeld en tot een poeder gebragt; maar,
dit mede niet voldoende , verwisfelde ik

hetzelve voor de fyn gewreeven Terra
Japon: maar in weerwil van alle deeze
bleef de bloeding , alfchoon dezelve wel
niet vermeerderde, echter aanhouden,
waar door het bederf ook geenzins ver-

minderde. Hierom befloot ik de Tinc-

tuuren de plaats te doen vervullen van
de eerstgenoemde Middelen. De Tinc-

tuur Aloes tl Myrrha voldeed niet aan
de verwagting ; en de Tinctuur Angelica
met de Mei Cbelidon: flaagde niet veel

beeter: doch my te binnen brengende,
dat de Heer pringle, in zyne proeven
over de verrotting , zeer veel voordeels
gehad hadt in het gebruik van 't aftrek-

fel der Kamille Bloemen , deed ik my
eene
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eene flerke Tinctuur derzelver vervaar-

digen, en beproefde deeze insgelyks;

doch , ook dezelve heeft den Lyder geen
meer voordeel toegebragt dan de ande-

ren. Wyders ging ik over tot een flerk

afkookfel van de Cortex Quercin,, in 't

Aq: Calcis, welke fchors, in veele ge-

vallen van bederf, eene uitfteekende

nuttigheid heeft, en mede door den
Heer pringle , in deszelfs Proeven , als

zodanig opgegeeven wordt. In dit ge-

val nogthans , kon deszelfs rotting weer-

ftaand vermogen geen meerder proefhou-

den , dan de voorgemelde Middelen

;

niettegenftaande ieder derzelver ver-

fcheiden dagen agter een gebruikt zyn.

Eindelyk dan, ziende dat alle deeze

hulpmiddelen myn oogmerk niet ver-

vulden, en dat de bloeding en rotting

aanhielden , en de eerfle my meermalen
noodzaakte tot een flerke aanvulling

met fyn plukfel, kwam ik ten laatften

tot het befluit om het vermoogen des

Spiritus SalisMarini te beproeven, welks

nut in verftervinge my bekend was.

Een halfUnce dan van deezen , met twin-

tig IJneen waters vermengd hebbende,
dekte ik de ganfche zweer met plukfel-

wieken daar in nat gemaakt. Door dee-

zen
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zen aanleg, welke, even als by de voo-

rige Middelen, twee maalenda ags ge-

fchiedde, werd in den tydvan 24 uuren,
de bloeding en het bederf gefluit, en de
zweer in eenen flaat gebragt , dat de Ly-
der zyne opgefchortte reize, . naar Keu-
len , vier dagen daarna ondernam : nee-

mende nog eene gelyke hoeveelheid van
dus toebereid vogt en een voorfchrift

tot nieuwe gereedmaking mede. En al-

hoewel de Lyder , door dit hulpmiddel,

niet geneezen is, echter heeft my zyne
Familie, lang daarna, berigt , . dat en
de bloeding en de rptting, daar door 20
wel beteugeld zyn , dat hy zyn ongemak,
naar ouder gewoonte, wederom heeft

konnen behandelen.

TWINTIGSTE o E VA lI

In de aan my medegedeelde waar-
neemingen van den Heer blekking,
vinde ik 'er eene, waar in hy zegt, dat

by eene Lyderesfe, met Jlscites be-

hebt, beide haare beenen , welke ontveld

waren door de ontlastinge van het

water, tot aan de kniën gedreigd Wer-
den met verftikkinge : maar, dat hy niet

alleen de verfükking, door het gebruik

. V, DEEL, l van
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van den Geest des Zeezouts met witten

wyn , is te boven gekomen ; maar zelfs

die ongeftelde beenen , welke thans na-

tuurlyk dun zyn , nog heden daar mede
in een goeden ftaat houdt : zynde dit ge-

val hem 't eerst voorgekomen den ii.

November 176Ó.

EENENTWINTIGSTE GEVAL,

By eene Vrouw , ruim 50. jaaren oud,

myden 31. Augustus 1770. ter behan-

deling voorgekomen , welke twee Fungi

hadt, als ééne zeer aanmerkelyke van

byna 4 duimen middenlyn , aan den bo-

ven kant der Dye even onder het Liga-

tnentum Poupartii, en de andere aan

derzelver onderkant één duim midden-

lyns, gezeeten ter plaatfe, daar men
gewoonlyk aan dit deel de Fontanellen

zet, heb ik, tot eene onderhoudene
geneeswyze, deezen Spiritus, nu eens

met water dan eens met wyn verlengd ,

gebruikt tot den 18 January 1771. wan-

neer de dood een einde van haar fuk-

kelend leven maakte. By die gelegen-

heid heb ik op de kleinfle Fungus,

welke door een haarer voorige Heel-

meesters by de huid was weggefneden
en
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en toen wederom te voorfchyn kwam;
ter beteugeling, den gemelden Geest flegs

tot de helft verflapt aangelegd; en ik

kan zeggen, dat zy dezelve niet al-

leen gemakkelyk verdroeg, maar, dat

daar en boven de aanwas zo traag

voortging , dat de Fungus , op den dag
wanneer de Lyderesfe overleedt, niet

meer dan een halven duim boven de op-
pervlakte der huid was uitgegroeid. De
grootfte jp««^ttj bleef mede zo gunstig,

dat op veele plaatfen van dezelve de huid
nog niet ten eenemaal vernietigd was:
ook heb ik my , in den laatflen tyd , by
een zelfde gebruik des Spiritus Vitrioli^

als by verwisfeling , zeer wel bevonden,
In den natyd van 't jaar 1770, nam

ik eene foortgelyke proeve by eenVrouw
van aanzien, hebbende eene Fungus
aan den voor- en binnen- kant van 't on-
derde gedeelte des fcheenbeens, zynde
by verwisfeling , nu eens de Spiritus Sa-

lts Mariniy dan eens de Spiritus F^itrioH

^

en met wyn en met water verlengd , ee-

nigen tyd tot onderhouding derzelver

gebruikt; doch ookdeeze Vrouw, isme-
de het flagtoffer dier ongelukkige ziekte

geworden.

I 2 TJTEE'
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TWEEËNTWINTIGSTE GEVAL,

Een jong Heer, oud in de 20. jaaren,

was reeds eenige jaaren behebt gewtest,
met en iiitvloeijmg van duni^e ueia^h-
tige ftoffc uit zy linker Oor, zyndede-
Zclve eenigerrraten van eene kwaade
reuk. D' cze ontlasting van tyd tot tyd
vermeerderende, vondt hy einde! yk' goed,

my, in Augustus des Jaars 17Ó7, daar
over ter hulpe ar,n te zoeken. Dit oor
befchouwende, vond ik het zelve met
de gemelde weiachtige lloffc geheel ver-

vuld; vloeijende deeze by nagt zo ileik,

dat zyn hoofdkusfen daar door zeer vog-

tigwerd. Na de opruiming deezer vog-

tigheid, vertoonde zig eene vleeschaca-

tige uitgroeijing, komende uit ^^w in-

weodigen gehoorweg voort , en zig tot

aan den uiterlyken weg uitilrekkende;

zynde byna van dikte als eenegewoo^e
Ganze fchagt. Om 't oor tot zuiver-

heid te brengen, gebru'kte ik het vol-

geiide. ^. Pin, Aib. GalU ünc j Mei
Rofar, Scr, ij. m. Hier door inyn oog-

merk niet bereikende, beproefde ik na
verl()op van eenige dagen (ten einde ook
waar het mooglyk 't uitwas te beteuge-

len) het volgende Mengfel. I^. f^in^ Jlb,

GalL
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GalK ünc.j. Met. jEgyptiac. Scr ij , m,

IVlaar, fchoon de zuivering en de vogts

vermindering hier door wel gelukte,

nogthans verminderde het uitwas niet.

Tot vernietiging deszelven, nam ik my-
ne toevlugt tot een meergenoenideri

Gec^^t den zeiven met Regenwater ^ot

de helft verilappende Met dit Vogt be-

llreek ik eenmaal cisags het uitwas, en

vulde na iedere bewcrkinge het Oor
met droog plukicl: welke behandeling,

in den beginne, den Lyder wei wat
prikkeling veroorzaakte, doch gemak-
kelyk gedragen werd. Op deeze wyze
is 't uitwas , tot diep in den gehoor weg
vervolgd en vernield: zynde 'er tot he-

den, wanneer ik dit fchryve, fchoon
reeds 4. jaaren geleden, geen de min-

11e fchyn van deszelfs wederkeering te

ontdekken. Het overige , ter geneezmge

,

heb ik alleen bewerkt, door 't gebruik

van den witten Wyn: van het ganfche

gebrek heeft de Lyder niets behouden,
aan eene ligte Doofheid, en eene by-

kans niet noemenswaardige vogts uit-

vloeijing, voor welke hy nu en dan een
(lap aitrekfel der Icrra Japomca in wit-

ten wyn met goed gevolg gebruikt.

I 3 URIE'
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DRIEENTWINTIGSTE GEVAL,

Een foortgelyk gebrek (maar van een
veel kwaader aart) kwam my ter behan-
deling voor, in de maand April des
jaars 1769. Dit gebrek hadt reeds over
de agt jaaren geduurd : de daar uit vloei-

jende vogten waren zeer ftinkende, en
uitermaaten veel. Wat aanbelangt 't

uitwas , hetzelve was genoegzaam eens
20 dik als het voorgemelde: in zelfftan-

digheid veel vaster, en mede tot byna
aan den voorkant van 't uiterlyke Oor
uitgeftrekt: welk uitwas, zyne voorige
Heelmeesters , door verfcheiden maaien
daar brokken af te breeken, getragt

hadden uitteroeijen ; doch te vergeefsch

,

dewyl het telkens wederom was aange-
groeid, By dit verhaal, der aan hem
gedaane behandeling, voegde hy nog,
dat men zodanig in 't Oor gefpooten
hadt , dat het vogt hem weder de Keel
was uitgekomen.

Denzelfden dag, dat ik hem de eer-

fte maal onderzogt, fpoot ik hem ins-

gelyks in 't Oor, eenige maaien naar ei-

kanderen , met witten wyn , doch geen-
fms met zulk een gevolg : maar, na het
fpuiten, klaagde de Lyder over dui-

ze-
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zeligheid, even als iemand die door den
wyn bevangen is: over dit ongemak
heb ik ook den Lyder bovengemeld ver-

fcheidene maaien hooren klaagen ; doch
het was in beiden van korten duur.

Het goed gevolg in het gebruik des

Spiritus f by het voorgaande uitwas,

overreedde my ras denzelven hier ook te

beproeven. Hierom beilreek ik hetzel-

ve, den volgenden dag, door middel
van een penceel daar mede , zynde met
water tot dezelfde maate verflapt: en
ziende, dat hem deszelfs gebruik niet

hinderlyk en voor zyn ongemak voor-

deelig was, heb ik daar mede ruim ze-

ven weeken aangehouden. Maar, wyl
het toen, nog met een klein gedeelte,

boven den ingang des binnenlten wegs
bleef uitpuilen, ging ik over tot het ge-

bruik van den zuiveren Geest : en fchoon
dezelve hem meerder gevoelige prik-

keling verwekte, echter verhinderde dee-

ze my niet, daar mede omtrent even
lang aan te houden. Op deezen tyd was
ik met de vernieling des gebreks zo ver-

re gevorderd, dat het met den binnen-

weg een gelyke vlakte maakte. Ik be-

proefde ten laatflen ook nog de witte

Fffriool: maar, telkens de fcheiding,

I 4 van
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van de daar door gemaakte witte korst

,

moetende afwagten, eer ik weder voort
kon gaan, en tevens niet vorderende,
flaakte ik, na verloop van eenige da-

gen, het gebruik daarvan, om reden,
dat het meer dan waarfchynlyk was,
dat een inwendig Beenbederf, tot het
uitwas de eerlle gelegenheid hadt gegee-

ven; konnende de vernietiging van 'tee-

ne, zonder de fcheiding van 't andere,
niet verwagt worden : welk laatlle een
werk der Natuure is. Om die reden
dan

,
ging ik over tot het volgende als

een onderhoudend Middel. ^. Fin, Alb,

Gallic, ünce j. Terra, Japon, gr, x. m.
Hier mede, tot in de Maand November
deszelfden jaars, aangehouden hebben-
de, verkoos ik, om een weinig meerder
te droogen, hetzelfde Middel in eene
gelyke hoeveelheid gerectificeerden wyn-
geest opgelost te doen gebruiken : waar
mede tot heden toe, zynde reeds 2, jaa-

ren , 't ongemak in denzelfden ftaat ge-

houden is, zonder de minlle ontlasting

van Been te ontdekken.

VIERENTWINTIGSTE GEVAL,

In het laatst van November 1769.
werd
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werd my, door een bejaard Heer, de
geneezing verzogt eener Polypus, zit-

tende in de rechter neusholte. Deeze
was zo lang , dat ze maar even binnen
de uitwendige opening der neus bepaald
bleef; en dus byna gelyk met den rand
der neus-vleugel. Dit gebrek, wyl de
neus vry lang en ruim was, hadt aan
den onder- kant de dikte van den top
eens kleinen mans duim; en, fchoon
dezelve naar boven verfmalde, behieldt

echter de fteel eene dikte, welke gelyk
flond, met het uiteinde eener midden-
baare pink: flrekkende, zo als nader-

hand gebleeken is, zig uit tot aan 't Os
Spongiojum Infehus , waar door ik toen
derzelver einde met het oog niet kon be-

reiken. De kleur deezer Polypus was
bleek geel, enhaare zelfftandigheidflynx

bevattende.

Omtrent de oorzaak des gebreks wist
de Lyder niets anders, dan dat hy fe-

dert ruim 15. jaaren, na eene gevatte

koude, aanhoudende verftopt en in zy-
ne reuk gebrekkig was geweest: maar
wat den tegenwoordigen ftaat zyns on-
gemaks betrof, hetzelve hadt zig toen,
federt ruim zes weeken, eerst kennelyk
ontdekt,

1 5 l^
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Ik befloot de geneezing te beproeven
door het gebruik van faamentrekkende
Middelen. Ten dien einde deed ikhem
een fterk afkookfel, van roode roozen
bladen in rooden wyn, met plukfei in de
neus brengen, en het zelve drie maaien
daags hernieuwen. Met het gebruik daar
van werd ruim agt dagen aangehouden

;

doch toen ziende , dat de vordering wei-

nig te beduiden hadt, liet ik geduuren-
de eenige dagen, tot eene proef, den
Lyder den zuiveren Brandewyn eenige

reizen daags opfnuiven : maar wyl hem
dezelve het ongemak lastig maakte,
ging hy wederom over tot het gebruik

des voorigen Middels , met die verande-

ring nogthans , dat ik , by 5 üncen van
het gemelde af kookfel , nog liet voegen
een halve dragma Terra Japonica, Dit
mengfel deedt meer dienst , en daarom
werd 'er , in het vervolg , by 5 Üncen 2

Scrupels by. gevoegd, met welk men
tot den 26. January 1770, is blyven aan-

houden.
Deeze behandeling nogthans hadt op

den duur [geen zeer gunstige gevolgen ,

want het gebrek was , geduurende dien

tyd, flegs weinig opgekrompen, in dik-

te naauwlyks iet verminderd; doch de
Ly-
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Lyder ademde vryer : ook was de kleur

deszelven rooder en de zelfflandigheid

vaster.

Staande deezen tyd , hieldt de Heer
VAN GEssCHER zig bczig, met het nee-

men van proeven ter uitroeijing van ver-

fcheidene Polypeuze overblyffelen van ee-

nen flymigen aart , zig ophoudende in bei-

de de neusholten van een Jongman , van
welken hy den 18. Oktober 1769, eene
zeer aanzienlyke Polypus ^ die van ag-

teren uit de neusholten tot beneden de
üvula was doorgezakt, hadt weggeno-
men. By deeze gelegenheid, veele Mid-
delen , ter vernietiging te vergeefsch be-

proefd hebbende , als , de Sabina. Merc.
pracip. Ruber, VitrioL Album. Terra

Japon, enz., befloot hy eindelyk, uit

hoofde van den gelukkigen uitflag des

Spir, Sal, Marin,, in andere uitwasfen

door ons ondervonden, ook metdenzel-
ven , op dit geval , eene proefte neemen.
En deeze onderneeming gelukte zo wel

,

dat hy, door het onvermengd gebruik
van deezen Geest , den Lyder gelukkig

heeft geneezen : door hem denzelven, na
alvorens met de penceeling begonnen te

hebben, dagelyks twee of drie maal te

doen opfnuiven , zonder dat de Lyder
daar
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daar van eenig ander ongemak gehadt
heeft, dan een enkele maal te moeten
niezen.

Het goed gevolg zyner geneezinge,

bragt my in de nieuwsgierigheid, cm
by mynen Lyder, door het ncennen ee-

rer foortgelyke proeve, insgelyks de
uitroeij'.ng des gebreks te onderilaan.

Hier mede maakre ik een aanvang ótn
27. January 1770, en deed het lighaam
van de Polypus, zo ver^^e mogelyk v^a^s,

eenmaal daags door een penceel met
deezen geest beflryken. Onmiddelyk
na de beftryking, wtiKe ik in den etr-

ften tyd zelf verrigtte , werd bet ge-

brek , door de fcherpte van he: Middel,

met een witte korst als overioogen ;

doch in weerwil van dat verfchynfel,

leed de Lyder daar door niers an-

ders dan eene ligte traaning der 00-

gen. Na iedere beftryking werd de neus

met fyn plukfel gevuld : en dus voort-

gaande , kwamen 'er van tyd tot tyd , door
het fnuiten van de neus , kleine gedeel-

ten der gemaakte bekorstinge te voor-

fchyn, na welker affcheidinge het lig-

haam der Pü/j/^wj zig telkens rood en on-

befchaadigd vertoonde. In diervoegen

verminderde dezelve allengskens; doch
de
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de inademing door de neus bleef nog
moeieiyk, inzonderheid by nagt. Ier
verbeetering daar van , liet ik den Ly-
der, van den 7. tot den 15. February,
den Spiriius twee maaien daags gebrui-

ken, en tegens den nagt, het meerge-
melde afkookfel, met plukfel in de neus
bnngen: maar daar mede geen voordeel

behaalende, ftaakte ik het gebruik des-

z^Wtn , en hervatte ook weder het eens-

üaags gebruik des Spiritus.

Geduurende het laatst van deeze

Maand, tot in April, was de inademing
veel vryer, en 't ongemak merkelyk
verminderd. Maar den 15. April vond
ik den onder- en buitenkant der regter

neus-vleugel met eene pynelyke ontilee-

king en uitzetting naar binnen bezet,

draagende alle kenmerken eener FwutI'
culus. Hier voor liet ik den Lyder ee-

nige maaien daags warme zoete melk
opfnuiven, en dezelve met plukfel te-

gens dat gebrek aanleggen. Door deeze
handelwyze, de ontfteeking en pyn ver-

minderende, kwam 'er na verloop van
weinige dagen ruime ontlasting van Ec
ter, ter bevordermg van welken ik de
neus aldaar met een Digestief wiekje

dekte.

Den
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Den 20, werd ik 's avonds by den Ly-
der ontbooden , en daar gekomen zyn-

de , vertoonde hy my , in een tinnen wa-
terpot , naar gisfing vyf Uncen dik en
gezond bloed , welk zig door de regter

opening der neus ontlast hadt : my te-

vens vragende , of deze bloeding wel
door zyn ongemak ontdaan konde? van
deeze gedagten bragt ik hem af, met te

zeggen, dat zyne volbloedigheid veel

eer van een dergelyke ontlasting te be-

fchuldigen was, om reden dat hy zeide,

dien dag eene ongewoone zwaarte in het

hoofd gevoeld te hebben: ook was de
bloeding reeds geëindigd eer ik kwam

,

en is niet weer te voorfchyn gekomen.
Den 26. verwisfelde ik het gebruik der

Digestief voor witten wyn , en zag toen

by nader onderzoek, dat de Polypus

reeds tot hoog in de neus was opge-

krompen , ter plaatfe van den grond der

neus- kuil , zynde die verhevenheid , de-

welke men overgaat om in de keel te ko-

men. Ik zegge opgekrompen , wyl ik

,

na de fcheidinge , der meergemelde be-

korstingen, de Polypus nimmer anders

dan met eene gelyke en ongefchonden
vlakte gevonden had: een bewys der-

halven, dat, in dit geval, iet anders

ge-
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gebeurt, dan by de gewoone bytmid-
aelen.

Den 8. May deed ik het hulpmiddel

,

tot de helft met water verflapt, twee
maaien daags met plukfel inbrengen , en
dus tot den 12. Juny aanhouden, als

wanneer zyne gewoone verfloptheid,die

toen weer meerder was, my het gebruik

des enkelen middels wederom deed her-

vatten , ter betere verfpreiding van wel-

ken , hy drie maaien daags den enkelen

witten wyn opfnoof. Op dien tyd zag
ik klaar, dat het onderlle fponsbeentje

van diezyde, met eene meerdere hoe-

veelheid flyms, in deszelfs bekleedfelen

zittende, bezet zynde, de waare oor-

fprong van dit gebrek geweest was , zyn-
de de hoeveelheid derzelver , den 23. Au-
gustus dermaten verminderd , dat ik zy-
ne geneezing ten aanzien van de Pö/y-

pusy volkomen oordeelde, niet tegen-

ftaande zyne verftoptheid, en in gevol-

ge daarvan, ook deszelfs reuk, niet ge-

heel verbeterd is.

Onder de aanteekeningen , van den
meergenoemde Heer blekking, vind ik

tevens twee welgelukte geneezingen van
Polypen der neus , voornaamlyk door dee-

2en geest bewerkt, By de geneezing van
de
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de eerfte nogthans, tot welker uitroei-

jing , met de tang, eenander Heelmees-
ter reeds dag qp uur bepaald hadt, vmd
ik, dat door hem ook Spiritus Vitnoii

beproefd is, doch ik heb ,ze^^t hy, in 't

einde, de geneezing, inzonderheid door
den Spiritus Saiis Marini, in den tyd van
twee maanden tot haare volkomenheid
gebragt.

Het tweede geval is, eene Polypus der

neus welke met beenbederf vergezeld

was : doch ook deeze is op dezelfde wyze
na de ontlasting van twee kleine been-

dertjes, door den gemelden Spiritus Saiis,

in den tyd van drie maanden geneezen.

Zie daar wat ik, in de medegedeelde
gevallen , omtrent het gebruik van deezen
Spiritus heb waargenomen, welke gun-

flige gevolgen ik aan niets anders te dan-

ken heb, dan aan de mislukte geneezing

van 't eerstgemelde geval, en het voortzet-

ten deezer proeven met myne vrienden.

Want, fchoon men deezen geest, by
verfcheiden Schryveren, in onderfchei-

dene omflandigheden , vindt aangepree-

zen (o); echter heb ik nergens eenig be-

rigt

(o) BOERHAVE, Mater. Ned. 5e<?. 434. /^ïg. 95, lOO.
DlO-
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rigt ontmoet, waar in dezelve, om-
trent de opgenoemde gebreken , opzet-

telyk ten Heelkundigen gebruike word
voórgefteid : derhalven heb ik my moe-
ten vergenoegen, met myne waarnee-

mingen , en daar uit, deszelfs verdere

voordeelen in volgende gevallen opmaa-
ken.

Ik ben zeer gereed te gelooven , dat

'er nog andere enkelvoudige Middelen
en ook foortgelyke vogten zullen gevon-

den worden, welker deugdzaamheid,
ten Heelkundige gebruike, alleen by
mangel van bekwaame proefneemingen

nog is verborgen gebleeven.

Niets derhalven verlange ik meer , dan

;

dat myne geringe poogingen gelegen-

heid zullen geeven , ter verdere nafpoo-

ringen van een Middel , dat tot dus verre,

in de Heelkundige werken, zulk eene
geringe plaats fchynt te hebben konnen
verdienen : en fchoon het zelve , by be-

roemde Mannen, als by uitftek nuttig

tegens de verrotting en verilerving, wd
bekend is en befchreven ; evenwel
fchynt het, in veele der gemelde ziek-

r, DEEL, K ten,

Diovis. O/'É-r./). 673. HEistERHeelk. bl.548. shauw,
OefFening der Geneesk. II d. bl. 30. chir. schlus-
«EI- 1 band bl, öio. verdüC. Patholoiie^ />. 171,



146 E. P. SWAGERMAN OVER ENZ.

ten, hunne oplettenheid niet getroffen

te hebben.
Ik eindige dan met den wensch (om

met den beroemden van swieten
eene zelve taal te fpreeken) dat "dit on-

vergelyklyk Middel eerlang de plaats

mag winnen, voor veele andere nutte-

loQze faamenmengingen".

.

NASCHRIFT
Sedert den tyd, dat ik myne Ver-

handeling , over het gebruik des Spiri-

tus Salis Marini enz, , het Genootfchap
heb toegezonden, is my een getal van
elf gelukkige geneezingen bekend, van
Sarcomata uit geboorten , waar onder
fommige van aanmerkelyke grootte.

Twee Polypi van de neus , en twee wa-
re Epuli. Van welke gebreken, ik

fommige gezien en zelfs door myne be-

handelingen geneezen heb.

Amflerdam
detk 1 May 1775»

G&
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WAARNEMINGEN
OVER,

GENEZENE HOOFDWONDEN,

VERZELD MET FRACTUUREN

IN HET CRANIUM.

DOOR

GERARD GREEVE>

I. WAARNEMING,

Den 6 Juny 1767 des namiddags om
vier uuren viel c. s. oud 15 jaaren,

zynde een zeer vlug en gezondjongeling,
van een Cantoor , door een open ftaande

luyk, in de kelder, welke met op zyn
kant gezette klinkers gevloerd was. De
hoogte van dezen val gemeten zynde,
was 26 voeten. Na den val was hy
zonder beweging; zo dat men hem voor
dood opnam : het bloed vliette hem uit

den mond, neus, ooren en linker oog;
K 2 eni-
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enige bewegingen in armen en beenen
kwamen haast weder, en gaven teeke-

nen van een noch tegenwoordig leeven,
het welk meer aanwakkerende, kreeg hy
geduurige neiging tot braaken , en deed
zuks ook vervolgens, loosde de i'igeno-

men fpys en veel bloed , het geen hy by
tusfchenpozing fcheen in te zwelgen : hy
bleef volkoomen onbewust en verdooft

in alle zintuigen ,hetaangezigt was bleek

,

en 't geheele lichaam met klam zweet
bezet; aan geene deelen zyns lichaams
vond men enige belediging, behalven
een Contujie aan den linker onderarm,
en boven dien een allerzwaarfte ContU'

Jie aan de linker zyde zyns hoofds , waar
door het bovenfle ooglidt in kort tot een
uitermate dikte opzwol. Deze Contujïe

flrekte zich uit over het geheele voor-
hoofd en gedeeltelyk over het opper-

hoofd en flaapbeen aan die zyde. Na
een ruime aderlating op den arm, en
de hoofdhairen met een fcheermes afge-

fchooren te hebben, wagtte men de
noch verzogt zynde Geneesheeren, om
nevens hun Ed. te overleggen, wat in

deeze omftandigheid ten beste des Ly-
ders diende gedaan te worden.
Hoe moeilyk het is om in gevallen

van
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van een gekneusde plaats aan 't hoofd,

zonder verbreking of verfcheuring der

dekfelen en de zagte deelen, over de

belediging aan 't Cranium een gegrond

oordeel te vellen , weten alle die er on-

, dervinding van gehad hebben, of die in

't lezen van Heelkundige Waarnemin-
gen bedreven zyn (a), maar in dit geval

K 3 was

(a") Den 10. July 1773. 'smorg:ens viel g. de lyf-

knegtvan Mevrouw b. van de hooyzolder met het

hootd langs een plantier paal op den grond in het llal

neder: geheel beroerd in alle zintuigen wierd hy
door zyn kameraden voor dood opgenomen. Een
naby woonend Chirurgyn geroepen zynde , deed

hem" aanftonds een aderlating; waardoor iiy eeni-

ge leeden begon te verroeren, en daar na bragt

men hem in huis en te bed; men bel^eurde uit-

terlyk aan zyn lichaam geen belediging, en dewyl
heni niemand had zien vallen, wist men niet, of

hy waarlyk een val gedaan had , of dat hy een toe-

val van bezwyming had gekregen. De Heer Pro-

fesforHAHN, by den Lyderverzogt zynde, vondt na
onderzoek eeii gecontundeerde plaats vlak op 't

voorhoofds-been, en zyn Hooggeleerde liet my
roepen. Den 12, dito in den vroegen morgenftond
den Lyder vifiterende vond ik hem weder ipreken-

de, hy wees my zelfs de beledigde plaats van zyn
hoofd aan , en hy klaagde over een onlydelyke pyn

• in hetzelve: volftrekt was het hem onmogelyk,
om het hoofd zonder in een flaauwte te vallen op
te lichten, en enige drank gebruikende gaf hy dien
weder over; de vorige dagen was hy veel min-
der prefent en geduurig (lapende geweest. De be-
ledigde plaats des voorhoofds teekende uiterjyk nog
fchaving nog Contufie ; maar myn vinger in" 't p:(^-

- hair-
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was by de^^e duisterheid iets byzonders,
't geen ik niet weet als een kenteeken der

JraC'

haircTe deel zettende, voelde ik een zagte doch
zeer weinig opgezette zwelling, meerder door-
tastende was het als of myn vinger van zelfs ge- •

leid wierd in een tastbare fcheur van 't voor-
hoofds-been: ik liet hem uit en in ademen, eu
hoesten; 't laatfte verwekte een onlydclyke pyn
In 't hoofd ; maar door dit alles kon ik nie't bemer-
ken , dat er eenige beweging door in de zagtedee-
len gemaakt wierd , echter fchecn de fcheur in 't

voorhoofds-been zo kennelyk door my gevoeld te
worden , dat als ik enige beweging in de zagte
deelen befpeurd had, ik ontwyfclbaar vast zou ge-
field hebben , dat 'er een fraüuur in dat been plaats
had: temeer om dat de tegenwoordigheid dertoe-
vallen zulks ook zeer waarfchynlyk maakte. Ik be-
richtte zyn Hooggeleerden 't geen ik gevonden had,
en wy gingen aanltonds t'zamen den Ly der zien,
en na dat ik de hoofd- hairen op deze plaats door
een Icheermes afgefchooren had, was ik verwon-
derd , dat het kenteeken eener fraSiuur in 't voor-
hoofds- been nu niet meer te voelen was op die
plaats, daar ik die zo even te vooren duidelyk
meende gevoeld te hebben, maar ruim een duim af-

ftands van de eerfte plaats zydewaards teekende het
gevoel een fraSiuur in het been aan : om niet te fchie-
lyk te zyn, befloot men het deel te omleggen door
CCnfotus y^n spirit. VimCamphor.CumSaleArmoniac.^ en
men liet het Compres zodikwils, als het droog
was , weder bevogtigen. De toevallen verminder-
den niet, en de Lyder geen afgang gehad hebbende,
bragt ik die door een lavement voort, detraage en
kleine pols deed de aderlating niet herhaalen; ik zag
dien dag den Lyder verfcheide maaien , en ik moet
betuigen , dat "telkens op een andere plaats op het
g:pvoel een fraüuur in het voorhoofds- been meende

te
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fra^mr in het Qranium ooit aangemerkt

gevonden te hebben, en dat meende ik,

bewees my deszelfs tegenwoordigheid,

gevoegd by alle toevallen reeds boven

gezegd, onwederfpreekelyk: degekneus-

te kunnen ontdekken. Den volgenden nagt bragt

hy met onlydelyke hoofdpyn, en aanhouding van

alle andere toevallen door, zo dat ik hem 's mor-

gens niet beeter bevond; men benoot echter nocti

zonder iets anders te doen met de voorn. fo?w te

continueren; doch de toevallen vermeerderden dien

dag. en'snagts was hy zeer pynlyk geweest, en

reeds des morgens, (zynde toen den 5 dag) begon

een krampagtige fluiting der onderkaak zich te

vertoonen, de huid was niet meerder uitgezet,

en vertoonde zich nog rood nog blaauw, maar

kennelyk was hy op 't gevoel van het Cramum,

door een onder de pees kalot uitgeftort bloed , af-

geweken. Nu vertoonde zich op het gevoel de

fraóiuur aan beide de hoeken , de toenemende toe-

vallen verpHgtten tot een inlhydingder zagte dee-

len , en ik deed die regt op het midden van het

voorhoofd, van boven nederwaards ter lengte van

ruim twee duimen. Met een herhaalde fnede tot

op het been doorgefneden hebbende, ontlastten zich

omtrent twee le'pels vol vloeibaar uitgevaat bloed;

dat zich onder de pees kalot en op het perkranium

uitgeftort had : zo fpoedig was dit bloed niet ont-

last, of alle debedriegelyke teekenen des gevoels

van een frziiura Crann verdwenen, de krampagtige

fluiting de: onderkaak, die pyn in 't hoofd, die

braking en rusteloosheid hielden alle dien dag op;

en na dat de Lyder een verkwikkelyke nagtrusc

genooten had, was hy den volgenden dag veel be-

ter; ennanog 12 volgende daagen was degemaakte

wond weder geheel genezen , en hy in alle op-

zigten in vorige gezondheid herfteld, en is ook

altyd wel gebleven.
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de plaats des hoofds zwol riet op, en de
oneffenheid des beensgefteldheid was
zeer duifter te voelen, maar door het
geheele voorhoofds-been van de wenk-
braauw af, tot aan de Siitura Coronalis

,

Z2ig men ter dikte van een pennefchagt
een kloppende -beweging, en welke zich
agter de voorr oemde naad veel verbreed-
de en irregulier wierd. Deze beweging
was zeer fterk, wanneer hy braakte, en
verhief zich telkens , wanneer hy uita*

demde ; als ik den vinger er opzette
,
ge-

voelde ik 'er niets van , en deed het op-
houden , maar loslatende kwam het aan^

ftonds weder : ik begreep dus , dat deze
beweging door geen bloedvat der uiter-

lyke dekfelen gemaakt wierd, maar voort-

kwam door dien het been daar onder
gefcheurd was , en dat de dura mater
door de beweging der herfenen als

door derzelver flagaderlyke vaten hier

poging tegen de bekleedfelen deed, om
zich van het bloed, dat op dezelve uit-

geftort was, te ontlasten , en welk bloed

,

door de opgezwollendheid der be-

kleedfelen , een tegenftand om zich daar

onder te verbergen vond, en dus telkens

in het hoofd te rug keerende, deze lang-

duurende klopping maakte. In hoe verre

dat
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dat deze rayne opmerking gegrond was,

zal naderhand blyken.

Wanneer de verzoete Geneesheeren

gekoomen waren, befchoude men des

Lyders gevaarlyken toeftand aan allezy-

den, en na dat ik omtrent de noodzake-

lykheid der hoofds-infnyding gegronde

reden gegeven had , had ik het genoe-

gen, dat eenparig door alle Genees- en
Heelmeesteren hier tegenwoordig , wierd

toegeftaan om dit handwerk te beginnen.

De Lyder gebragt zynde op een kamer,

daar hy zoude konnen blyven, begon ik

met een dwerfche fnede ruim vier duim
lang over het linker opperhoofds-been

twee duimen agter de Sutura Coronalis

;

byna uit het midden van deze fnede be-

gon ik een tweede , wat fchuinsch na be-

neden over 't voorhoofd; dus opende ik de
hoofddekfelen in de gedaante van een T.
Deze keuze van infnyding, was ik om
de Musculus Temporalis verpligt : in

beide deze infnydingen had ik in agt ge-

nomen dezelve by herhaling te doen

,

het mes aanftonds niet op het been
doorzettende; en deze voorzigtigheid

kwam hier wel te pas, wyl ik anders

^eer gemakkelyk in 't geval had kunnen
koomen , om met de punt van 't mes

,

K 5 door
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door de fcheur van 't Cranium heen te

dringen , en de dura materie kwetfen. De-
ze infnydingen gedaan hebbende,fcheidde
ik de bekleedfelen en 't Pericranium van
't Cranium. De Lyder begon onder de-

ze bewerkinge te fchreeuwen , en ftelde

zich als te weer tegen iemand, daar hy
gewoon was mede te verkeeren. Na
deze groote infnydingen der hoofds dek-
felen , en ontblooting van 't Cranium zag
men zeer duidelyk : dat , dat been ge-

broken en gefcheurd was, een fcheur

ging door het geheele osfromis, en was
zo ver van een geweken, dat men de
punt van een vry dik ftilet daar kon tus-

Ichen geftooken hebben. Boven deze
zag men een zeer irreguliere fraCiuur in

't os Bregmatis, en beneden na 't os Tem-
forum wierd men door 't gevoel ge-

waar , dat het been aan dien kant inge-

drukt was. Door alle deze fcheuren , ont-

lastte zich veel bloed ; 'twelk door fterke

uitademing en fchreeuwing , welke de Ly-
der deed , als met golfjes van binnen uit

het hoofd wierd uitgeperst. De fplyting

van 't Os Frontis en de fraCiuur in 't Os
Bregmatis, was op die plaats, daar ik

te vooren die kloppende beweging in de
bekleedfelen gezien had, en de uitkomst

be-
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bevestigde hier myn voorgemelde op-

merking ten vollen. Het was aanftonds

,

als of door deze bloeds ontlasting uit

het hoofd , desLyders levendige werking-

gen meerder wierden : maar de groote

bloeding der zagte deelen , was hinder-

lyk aan een naauwkeurig onderzoek.

Het was dan daarom, dat men befloot,

zich met het reeds gedaane voor ditmaal

te vergenoegen ; ik verbond den Lyder

,

met de vleeschlappen door droog pluk-

fel te verwyderen , en de wond met het

zelve te vullen , 't welk ik met de com-

presfen alles verzekerde, door het groo-

te hoofddekfel.

Den volgenden nagt bragthy zeer on-

rustig door, hy greep geiladig na de be-

ledigde zyde, en zou dikwils het ver-

band hebben afgetrokken , waren de op-

pasfers niet op hunne hoede geweest ; het

braken verminderde , en eenigen drank

hem toegediend had hy gedronken. Den
volgenden morgen tot een nader onder-

zoek beftemd, weekte ik met laauw wa-

ter het verband los. Hy was onder de-

ze behandeling woelig, 't geen te weeg

bragt , dat het zo voorzigtig niet konde

afgenomen worden, zonder op nieuw

bloed teftorten; ook vondt men noodig
om
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om de infnyding langs de fcheur van 't

os Brontis noch wat te verlengen: 't geen
ik op een gefleufde fonde deed: het

been eischte ook nog meerder ontbloo-

ting aan den beneden kant , 't geen hoe
gemakkelyk zulks ook van boven te doen
was, hier, om de Fimbriav2ss. den MuS'
cuJus Temporalis , een zeer moeilyke be-

werking was: ik moest het gedeeltelyk

door een mes fcheiden , en affchrappen;

inmiddels bragt ik dit verband alles in

dien ftaat , dat men by het volgende ge-

makkelyk de Trepaan, zo zulks ver-

eischt wierd, (lellen kon, en voor dit-

maal my met het reeds gedane verge-

noegende , verbond ik mede als den vo-

rigen avond ; ik voorzag my voor het

avond verband, van alle het noodige wat
tot de Trepanatio vereischt mogt wor-
den.

Tot het avond verband, het geenom
7 uuren beftemd was, was des lyders

toeftand gebleven als te vooren , gevende
alsnoch de allerminfte kenteekenen niet

van een bepaalde bewustheid; ik weekte
het verband weder los, en nam het voor-

zigtig af. De min bloedigheid der wond
toonde de gefteldheid van 't been be-

ter als te vooren ; men zag dat het os Fron-

tis
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tis zeer ruim gefcheurd was , van de Su-^

tura Coronalis tot op de orbita , en mo-
gelyk noch verder, 't geen 't gezigt ont-

week : doorgaande , aan het bovenfte ge-

deelte , was dit been aan de voornoemde
naad in ftukken gebroken , gelyk ook het

os Bregmatis gebroken was , en dat toon-

de een zigtbaare indrukking na de zyde
van 't os Temporum; alle deze ftukken

zaten echter in eikanderen zo vast, dat

ze niet te bewegen waren: de ruimte
der fcheur echter gaf doorgang aan de
punt van een Elevatorium , waarmede
ik een hoek van een ftuk been vattede,

en 't geluk had van 't uit te wrikken ; dit

ftuk been was van het os Frontis en drie-

hoekig , bevattende aan zyn breed ein-

de in zich een gedeelte der voornoemde
naad , en 't was grooter dan ik door een
Trepaan boor zoude uitgeboord hebben.
Hier door ontlastte zich noch veel ge-

ftold bloed uit het hoofd, en gaf een be-

hoorlyke ruimte tot inbrenging van Ele-'

vatoria; waardoor ik poogde om het
ingedrukte beenftuk op te lichten en ge-

lyk te voegen: maar het weerftond
myn poging, niettegenftaande ik daar
toe het Elevatorium van petit , verbeterd

met de bol van louis , 't welk een zeer

ge-
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gefchikt werktuig is , met kragt gebruik-

te, 't Gelukkig uitnemen van dit fluk

been bewaarde den lyder van niet ge-

trepaneerd te worden; in 't verbinden
vulde ik de plaats van dit beenftuk met
een dun doorgaat flukje loot, dat de
dura mater niet konde drukken na de
wys van belloste, en 't verdere verband
deed ik als te vooren. Den volgenden

nagt bragt de lyder weder woelig door;
maar zyne kennis was wat meerder, hy
gaf te kennen als hy moest wateren , en
zyn koorts was niet fterk. In deze ge-

fteldheid vond men hem 's morgens , in

welk verband ik noch een hoekig fluk

been mede in de naad gevat uitligte:

door deze noch meerdere ruimte poogde
ik andermaal om het ingedrukte been-

fluk opteligten, maar zonder voordeel;
ik verbond weder als vooren, met dat

onderfcheid , dat ik een plaatje van zil-

ver, naar de kroon ener Trepaan gemaakt,
gebruikte om voegelyker 't been te vul-

len. Ik verbond op dezelfde manierden
lyder tweemaal daags, en het zal van
geen zonderling nut zyn alles te verhalen,

wat er van verband tot verband voor-

kwam. Zyn bewustheid wierd meerder,

zyn koQrtswas weinig , hy|dronk gewillig

zo
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20 hem iets gegeven wierd, zyn water-

loozing maakte hy met waarfchoi^wing,

enige Lavementen tot bevordering der

afgang wierden met voordeel geappli-

ceerd, hy begon enige zyner vrienden te

kennen , fliep fomtyds enigen tyd gerust

aan den anderen, maar wierd ook fom-

tyds als verwoed wakker, en gaf als dan
zyn oppasfers veel werk om te beletten

,

dat hy het verband niet affcheurde,

en zonderling was het , dat hy als ver-

woed op iets kon byten, en met zyn
tanden knerzen. Dit duurde met een
gewenschte verettering der wond, en
zigtbare beterfchap van dag tot dag tot

den 13 dito; wanneer ik verpligt wierd
om de benedenfte kpwond , die by elk

verband veel pyn veroorzaakte, en
zeer dik was , door een fcheermes aan de
zyde des üaapsfpiers af te fnyden. Op
dien tyd begon net ingedrukte Huk been
op 't gevoel te waggelen; maar echter,

fchoon ik den bovenden overftekenden

rand meteen tanggelykfneed, kon ik het

door hef-tuigen nog gelyk voegen , nog
uitligten, de Etter zakte uit den omtrek
der wond meest na de opening die in 't

been was, en ftortte zich uit op de du-

ra mater.

Tot
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Tot noch toe had zich geen verfchyn-
fcl van enig kwaad toeval opgedaan , maar
de ettering der wond wierd zo over-
vloedig, dat hoe oplettend ik zulks trag-

te te beletten, niet konde voorkomen,
dat zich een menigte derzelve op de
dura mater flortte ; het fragment, dat los

was, dit vlies aan den onderkant ook
drukkende , en de dura mater niet een
korst geronnen bloed bezet zynde, begon
de wond te rieken

, gemerkt de warmte
van 't faifoen daar ook veel aan toebragt.

Dit ontdekte men reeds 's avonds den

14 , zy 1 ide het toen den pden dag van den
val, de Lyder kreeg koorts, wierd on-

prefenter, fliep ongeruster en fnorkend,
had des nagts zyn water onwillig laten

loopen : dit alles verpligtte ons reeds des

morgens den 15. om een nieuwe proef
te doen tot wegneming van het ftuk

been , ik fneed weder nog zo veel ik kon
van den overftekenden beenrand weg,
waardoor ik zo veel ruimte maakte,
dat ik met moeite een zeer plat puntig

Elevatorium inbrengen kon : hier mede
haakte ik het ftuk been vast, en de glad-

de zyde van 't Elevatorium tegen 't vas-

te been tot fteunpunt {tellende, trok ik

het gelukkig na boven; zo dat het zich

toen
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toen gelyk voegde : dit Elevatonum
door een myner Confraters latende vast-

houden , bragt ik de punt van 't Elevch
torium van petit onder hetzelve , met
20 een gewenschte ligting dat het om-
boog ; waar na ik het met een tang vat-

tede en uitnam : de dura mater was on-

^er dit beenftuk zwart, maar met een
zeer levendige klopping , veel etter ont-

laste zich uit de opening , enige losfe

en noch vast zittende (lukken van de biri-

nenfte tafel nam ik weg; de opening die

nu in 't Cranium was , vulde ik met een
doorgaat flukje loot , 't gene echter g^en
drukking konde maken , en ik verbond
de wond weder met een regelmatig ver-

band. Van agteren bleek het, waarom
dit beenftuk zo moeilyk gelyk te voegen
was geweest;^ door dien de binnenfte ta-

fel veel breeder als de buitenfte, en met
tandagtige uithoelaen was afgebroken.

Hier was nu de zorgelyke omftandig-*

.heidgebooren, hoe men best de natuur
;door konst zoude helpen.; want de ftuk-

ken been die ik had uitgenomen , maaktea
byeengevoegd ruim de grootte uit van
zeven, die men door een ordinaire tre-

.paanbooruitboort. De opening in ^tCror

mium was een langagtige driehoek, ruim
^y/f^,DEEL» L drie
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'drie en een halven duim lang, en twee
-duim van boven breed, behalven noch
de Icheur die door het geheele vooi^

iioofids-been heen ging. Hoe veeie Ly^
"ders zyn er niet omgekomen , die re«ds

^ eerfte gevaar hunner hoofdwonden
-hadden doorgeflaan, en in wien de
herflelling der zintuigen reeds biykbaa-

-re hoop ter herflelling gaf , door
^en Fungm die zich door een geboorde
Trepaans opening verhief? Hoe veel

konstgrepén zyn er vöormaals niet op
^zxy een Fmgus gebezigd ? de affnyding

,

afbinding of vertering door bytmidde-
lén> hadden allen even meest dadelyke
-gevolgen. • Dit gedugt toeval had ik hier

niet minder te vreezen : maar aanflonds

daar op bedacht zynde, ging ik het te-

^n door eerst de verlooren zelfilandig-

heid van het been te vullen , met een door-
gaat loode plaatje, terwyl ik door een
konstigehand er een, na de uitgenomen
beenftukkén van zilver liet maken; het was
in zyn bodem doorboord met gaatjes, en
jnet een omgefouldeerden rand , die byna
de dikte van 't Cranium had, voorzien : op
dezen rand waren twee diverfche llykjës

Vastgehegt, die met haar vier uitdeketi-

jde hoeken, als het plaatje' geapplicèèrd
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was, aan wederzyde ophQt Craniumm&i
teden : de dura mater konde er dus niet

door gedrukt worden , de Etterftof kon
zich door de openingen vry ontlasten,

't verband kon zonder enig gevaar re«

gelmatig worden aangelegd, en t was
het belettend werktuig tegen een gedug-
te Ftmgus, Reeds den 17 was het, dat
ik het in plaats van 't loode gebruikte.

Inmiddels had ik by elk verband de
dura mater met warm gemaakte mei ro*

far. beftreken. De voorgemelde crusta

fcheidde fpoedig, de reuk verdween , en
uit de fi^wr^ 772^/^r begonnen zeer leven-

dige papilla op t« fchieten. Pes Lyders
verftand luikte op, alle zyne zintuigen
kwamen weder, hy begon met fmaak
ecnige verkoelende vrugten met een boo-
teram te eten, en 't wierd niet meer
noodig , zyn afgang door clysteren te be-
vorderen. In dezen gunstigen toeftand
was het reeds den 14 dag van zyn on-
geluk , dat men ook befloot het verband,
't welk noch tweemaal daags gedaan was

,

, op eens om de vierentwintig uuren t^

verminderen. De dura mater reeds zich
zuiver vertoonende, liet ik ook na het
gebruik van de mei rofar, ; de geheele
iioofdwond had ik tot nocb toe gedekt
bu*i 4 L 2 met
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met droog plukfel, en over 't zelve ge-'

legd een cortipres in warmen franfchen
wyn bevogtigd, en alles vastgehouden
door het groote hoofd- dekfel; doch de
woeligheid des Lyders , die ook veel aan
't verband trok, verpligtte my tot 'tCö-

peiine, dat ik weder floot met den zes-

hoofdigen band. In de volgende verban-

den maakte de aanhegting van het pluk-

fel in het afnemen veel pyn , inzonder-

iiéid na de zyde des flaaps; om dit voor
te komen, gebruikte ik een dunne Spa-

radrap; dit 'ging in den beginne zeer

goed. De wond Cicatrizeerde aan de
zyde van de huid aanmerkelyk , eu het

verband was lydelyker; doch dit voor-

del duurde niet lang; want de Spara-

drap den etter niet abforberende , wierd
'dié gedreven naar de laagfte plaats der

Wond, zakte op het plaatje, en, fchoon
'^dit met plukfel gevuld was , door het

zelve óp de dura mater^ Dit verpligtte

ons dit Sparadrap af te laten, By elk

verbandnam ik het plaatje ook uit, en
waschte het afin warmen franfchen wyn,
^Voor dat ik het weder applkeerde , den
etter van de dura mater met dotjes pluk-

fel afvagende.

Gelyk geringe omltandigheden 't ver-

i^iii, band
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band pynlyk , en de Lyders (om 20 te

fpreken) dol zouden konnen maken, als

men dezelve niet nafpeurt;zo was het hier
gefield met des Lyders ooren, welke,
om dat hy te vooren zyn eigen hair

droeg, nooit aan enige knelling gewoon
veel fmert door het knellend verband
begonnen te maken , het welk ik ontdek-
kende verbeterde door ze buiten knel-

ling te houden , en ze van agteren op te

vullen met compresfen,
Dagelyks met droog plukfel voorts ver-

bindende, kan ik niet voorby om aan te

merken , 't geen ik niet weet in veel obfer-
vatien^^moid te zyn; namelyk, dat men
zag, dat de herfenen nog herfen vliefen

op verre na het hoofd niet vulden; men
kon zeer wyd , inzonderheid aan den bin-
nenkant , in 't hoofd inzien , ja er wel
een vinger tusfchen gedoken hebben
zonder de dura mater te raken (b), en
ik meen opgemerkt te hebben, dat in

droefgeestige tyden, (die de Lyder
fomtyds had) deze zakking der herfe-
nen meer was als anders; deze groote
losheid der dura mater van de zyde van
't Cranium, bewees de proeve van hal-

L 3 LER

Cb) Naderhand heb ik dit ook opgemerkt gevon-
den ,. in de derde Waarneming van acb.el.
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LER, over de beweging der herfenen, over-
eenkomftig met de ademhaling , zo zigt-

baar, dat dit enkele geval in ftaat was,
(om dat men 't zo veel dagen aan den
anderen konde zien ) alle twyfel des aan-

gaande te beflisfen: hy hieldt veeltyds

onder het verbinden , als ik het plaatje

afnam, den adem in, dan waren de
herfenen en dura mater zeer laag, en ik

had moeite om den etter af te vagen:
wanneer hy fchreeuwde, vervulde het
hoofd zodanig , dat de etter met golfjes

uitftroomde: wanneer hy matig uit-

ademde, zag men zeer duidelyk ,
(behal-

ve de geduurige klopping der flagader-

lyke vaten in de dura mater) door de
beweging der herfenen het hoofd volder
worden , maar wierd niet geheel gevuld:

dit gebeurde alleen als hyflerk fchreeuw-
de; integendeel zakte alles weder zeer
laag, als hy den adem lang inhieldt. Dik-
wils gebeurde het ook dat, zo ras het
hoofd van 't verband ontbloot was, hy
een onlydelyke pyn gevoelde in de kie-

zen , 'c geen meest na een kwartier uurs
weer bedaarde, doch hem fomtyds ook
wel veel langer bybleef,

De buiten beenfchors van 't Cranium,
geer lang droog bk^f, begon nu

hier
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hier en daar eenige papillen op te fchie-

ten , inzonderheid uit de randen , en de
dura mater had zeer zichtbare vleesch-

btuveltjes reeds gemaakt ; wanneer men
op den 23.July gewaar wierd, dat de
buitenfchors van 't Cranium zich be-

weeglyk vertoonde, en den tweeden
dag daarna was 'er een gedeelte 20 los

geworden, dat ik het zonder enige

Hioeite kon afnemen , en den daar aan vol-

genden dag de rest van den geheelen bo-

venrand, en ook van de punten van het

gefpleten voorhoofds-been , in zo verre

het niet gedekt ware door de bekleed-

felen: want het gene noch met de be-

kieedfelen was gedekt gebleven, is zon-

der eenig toeval nog exjoliatie verenigd.

Nade^;ir/oto/>vanhetbeen, gebruikt-

te ik het plaatje niet meer; want hoe
zeer het aan 't oogmerk voldaan had,
zoude het nu een fchadelyk lichaam
zyn geworden , en de osfificatie van het

been hebben gehinderd. De plaats van
hetzelve vervulde ik door een groote

wiek , en 't overige van de wond dekte

ik op dezelfde wys. De randen van de
beenwond en de oppervlakte van 't been
waren fpoedig met een zuiver rood
vleesch bezet. Ik heb, hoenaauwkeu-

L 4 rig
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rig ook opgemerkt , niet anders konnen
befpeuren , dan dat het de zelfllandigheid

van 't been zelve was, waar uit dat vleesch

weer uitgroeide. De papillen van de
dtira mater raakten de zyde eerst aan den
kantvan'tflaapbeen, en vereenigden zich

daar zeer fpoedig. Langzamer ging dit

aan de boven zyde; echter hegte zich

de dura mater daar ook: door die ver-

eeniging dezer papillen , kreeg men een
platte wond , die haar klopping behieldt

,

en by fterke inademing als een kuiltje

kon inzakken. De Cicatrizatie vorder-

de van de zyde der wond aanmerkelyk,
en de opening in 't Cranium wierd vas-

ter. De menigvuldige etter , die verpligt

had , om alle dag te verbinden , vermin-
derde; zo dat menden 27. Augustus be-

floot 't verband om de twee maal 24,

uuren te vernieuwen. De Lyder was
nu zeer wel, gezond, flerk, nimmer
enige hoofdpyn hebbende, enkonzon-
der vermoeidheid enige uuren aan
den anderen zich met teekenen ver-

maken. Echter reeds van den 15. Au-
gustus, was de omtrek van de wond
weinig gecicatrizeerd. Het droog plukfel

maakte het verband door zyn aanheg-
ting wéér pynlyk, Pleisteragtige mid-

de*
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delen, hoe droog en fchraal ook gefmeerd,
maakten meer etter , en 't vleesch Fun-

geus; 2eer dun lood , 't geen door de Es-

fayeurs tot de zilver proeven gebruikt

word , zou voordeel hebben gedaan , maar
men kon het niet lang bezigen, omdat
het niets abforbeerde , en daardoor wierd

de plaats van de beenwond te vogtig.

De Vitriool' fleen over de randen geftre-

ken , deed ook niets aan 't oogmerk der

heeling. Dit duurde , zonder datmen zeg-

gen kon iets ter genezing van de zyde
der wond gevorderd te zyn, tot den 18.

September, wanneer de Lyder, (die nu
reeds over huis ging) de matigheid die hy
in eten en drinken gehouden had, te

buiten ging; hy at ter fluip eenige lepels

graauw Erten met braadvet , en een ftuk-

je gebraden osfen vleesch, en vervol-

gens veel groente. Hier door kreeg hy
'savonds een fterke koorts met walging
en braking , en had een zeer onrustigen

nagt. De wond deelde aanftonds in dit

toeval ; een Eryjipelas bezette de heele

zyde des hoofds , en viel als 'een uitwen-

dig vergift op de reeds gemaakte nieuwe
huid, waardoor veel vernield wierd; en
in de wond zelfs had men eenige flippen,

als of ze door een bytfleen gemaakt wa-
L 5 ren.
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ren. Hoe flegt zich dit nieuwe toeval

ook opdeed, was het echter fpoedig
weder bedaard; want door pulp: Casf:
et Tamarind, gelaxeerd zynde , bleef de
koorts weg, en de Eryjipelas verdween;
de toevloed van ftof verpligtte weer tot

een dagelyksch verband. Een klein been-
fchilfertje wierd opgeworpen , 't geen ik

uitnam. Hier na fchikte zich de wond
ter genezing, met zo een gelukkigen

voortgang, dat na noch een klein been-

fchilfertje, 't welk zich onderde bovenfte

lap wond onthouden had , uitgenomen te

hebben , de/ungeuziteif aan die zyde ook
inkromp, en de geheele oppervlakte

vereenigde zich vervolgens zodanig, dat

de geheele wond op twee of drie klei-

ne ftipjes na, als een fpeldeknops grootte,

met een vast lidteeken , den 22. Odober
gefloten was. Het hoofdverband liet

ik nu na, en dekte het lidteeken met
een welgevoegd plaatje van binnen met
zeemleder gevoederd; 't welk ik door
een band die om het hoofd gong verze-

kerde. Hier mede gewende hy zich aan
een paruik , en aan de lugt, en zou reeds

den 25.dito,volkomen genezen,zyn kerk-

gang gedaan hebben ; maar den dag te

tvooren openbaarde zich een roozige ont-

.: ' fte-
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fleking over het hoofd, metukdaauwing

agter de ooren. Een gedeelte van het

nieuwe lidteeken wierd ook weder raauw

en vogtig, 't geen langzamerhandweder

droogde, zo dat den 4. December alles

20 wel was en bleef, dat hy geen opzicht

over dit ongemakmeer noodighad : zyn-

de in 20 een volkomene ge2ondheid, en

bekwaamheid van geest, als hy ooit te

voeren geweest was; met een woord,

geen enig letfel hoe ook genaamd, zou

men kunnen opnoemen, dat hem is by-

gebleven.

De behandeling van dit 2orgelyk ge-

val, deed ik onder opzicht van de Ge*

neesbeeren woEHTMAii, schuts en

VAN DER SCHROEF, en met adfiften-

tie van myn Confraters h. v. l oe-

nen, s.v.d LINDEN en D. C.WEE-
F E R s ,terwyl veel andere Hoogleeraaren ,

Geneesheeren , ^n Heelmeesters, dikwils

my de eere deeden, om myn behande-

ling te koomen zien,

11, WA A R N E M I N o,

Den 17. February 1773. 's avonds om
tien uuren wierd HENDRiK,de Koetfief van

deWel Edelen Heer van der hoop,
oud 2«. jaren, met het hoofd voor ovef
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bukkende, door de agtervoet van een
koets paard , 20 geweldig tegen hetzel-

ve geflagen, dat hy bezwymd neerviel,

en door zyn mede koetfier , die by hem in

deftal was, voor dood wierd opgenomen.
Geroepen zynde, vond ik hem by myn
komst noch bezwymd, hebbende een
doodbleek aangezigt , en een klam zweet
op hetzelve, dat zich ook over 'tgehee-
le lichaam uitftrekte, en, door een wond
aan 't hoofd, zeer bloedende. Ik onder-
zocht het hoofd, en vond aan'tbovenfte
linker zydelingfche gedeelte van 't opper-
hoofd in de bekleedfelen een wond van
byna vier duimen lengte, en in zyn mid-
den byna een duim breedte van een ge-

weken. Myn vinger daar in brengende
ontdekte ik dezelve door te gaan niet al-

leen tot op het Cranium ; maar tevens

,

dat het been daar ter plaatfe een aan-
merkelyken indruk had. De hoofdhairen
afgefchoren hebbende, vond ik my ver-

pligt aanftonds de zachte deelen te verwy-
deren , om de beens gefleldheid metmeer
naauwkeurigheid te kunnen onderzoe-
ken , ten welken einde ik de wond aan
haar beide hoeken verlengde. Vervol-
gens deed ik een infnyding van 't mid-
uen der wond na boven , en een vierde

in-
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infnyding van het midden na beneden.
Alle deze infnydingeu deed ik met een
genoegzame voorzorg , om de punt van
't mes niet diredt tot op het Cranium
door te drukken, maar de doorfnede
met herhaling tot op het been te doen.
De zachte deelen dus in 't kruis ruim ge-

noeg doorgefneden hebbende , fepareer-

de ik de lappen van den gemaakten vier-

hoek van 't Cranium , en nam die zeer

ruim door een fchaar weg. Door deze
gemaakte ruimte zag ik een zeer groote
beens indrukking, zelfs met vermorfe-
ling; doch welke (lukken alle zo vast

klemden , dat ik er geen een uit konde
nemen. Echter vloeide door de tus-

fchen-wydte der fcheuren veel bloed , da^
zich op de dura mater uitgeftort had.
Onder de bewerking klaagde de Lyder
en braakte met herhaalde tusfchenpo-
zingen. Ik vulde de wond met droog
plukfel, overdekte dit met compresfeUj
en omüoeg alles door het verband het
groote hoofd - dekfel. Niet tegenftaande
hy veel bloed verloren had, deed ik

hem noch een aderlating op den arm;
waar onder hy prefenter wierd, en wei
zodanig, dat hy (behalven de pyn aan
zyn hoofd) my zeide een volftrekte be-

lïsiu weeg-.
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weegloosheid te gevoelen in zyn gehêe-

len rechter arm. Ik onderzocht zyn arm,
maar kon geen de minste Contujie, nog
enige andere uiterlyke belediging daar

aan gewaar worden. Men bragt hem te

bed ', en na dat hy dien nagt gerust e-

nige uuren geflapen had, vond ik hem
's morgens zeer prefent van geest , wist

zyn ongeluk, duidelyk en verftaanbaar

fprekende , te verhalen. Hy zag zeer

vlug uit beide zynoogen, en hoorde het

minfte geritfel. De reuk en fmaak was
onbelemmerd , gelyk ook in alle deelen

^ gevoel, zelfs in den verlamden arm. Ik

liet hem op een hard lichaam fterk by-

ten, 't welk hem niet hinderde. Hy
had neiging tot braken en wierp het in^

genomen vogt daar door zeer gemakke-*

lyk weder uit. Hy kon zyn hoofd zelfs

zonder hulp opligten , maar klaagde o-

ver pyn in de wond. Zyn pols vol

zynde deed ik hem noch een aderlating

van ïoUncen, en ik verzocht den Heer
Med: Doöor en Profesfor oosTfiRDYK;

SCHACHT tot myn adfillentie.

'SNamiddags in byzyn van zyn Hoog-
geleerden den Lyder bezoekende , von-

den wy hem als 's morgens. Ik weekte

inet laauw water het met bloed door-

^i- dron-
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drongen verband los, en nam allesvoor-
zichtig af. Na alles afgenomen te heb-
ben, zag men in 't linker bovenfte ge-

deelte van 't opperhoofds-been,even on-
der de Sutura Sagittalis , een zich fchuins

na beneden toe ftrekkende groote gemor-
feldébeens indrukking, zo diep dat men
in dezelve wel een vinger zou hebben kun-
nen verbergen. Den omtrek van 't been,
genoegzaam ontbloot zynde , vondt men
geheel, zonder enige uitgeftrektheid van
fraCluur oïfisfuur ; maar alle de ingedruk-
te beenftukken waren zo vast geklemd,
dat ik niet als met veel moeite enige tus-

fchenruimte in dezelve ontdekken kon.
't Overleg was, om enige ftukken been
uit te ligten. Dit beproefde ik op ver-

fcheide plaatfen met byzondere Eleva-
toria, en eindelyk voegde ik een zeer
dun, wiens punt als een beiteltje was,
in een tusfchen reet , en ligtte een/rag*
mentdaarmede uit ; en na daardoor ruim-
te gekregen te hebben, nam ik 'er noch
1 2 a 13 weg , het een meer en 't ander min-»

der groot; van 2\\qó.qzqfragmenten, en
noch een menigte die ik vervolgens weg
nam , was 'er geen enige , die beide de tafe-

len bevatte ; ze waren alle door het diplo'é,

van eikanderen gefcheiden. Sommige
*'

'

ftuk-
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ken van de onderde tafel waren diep in

de dura mater gedrongen; waardoor
haar wegneming een bloeding veroor-
zaakte, die zo toenam, dat ik enige

andere moest laten blyven tot een bete-

ren tyd. Ik verbond de wond door een
zagte vulling , zo als ik de eerfte maal
gedaan had : na het verband en wegne-
ming der fragmenten verminderde de
braking; zo dat de Lyder enige; kop-
pen flappe CofFy en een dronk koud
water inhieldt. 't Overige van den dag
en volgenden nagt, bragt hy tamelyk
rustig door. 's Morgens vond ik den Ly-
der redelyk wel, de hoofdpyn was zeer

gematigd, en de pols teekende geen de
minfte koortfige beweging. By het ver-

band nam ik noch zes zeer aanmerkelyke
beenfchilfers weg, en de opening, in 't

Cranium door 't wegnemen van deze en
de vorige, maakte een vry geregeld o-

vaalswys gat , hebbende byna drie duim
lengte en een en drie vierde duim breedte.

De Jystole en diastole in de vaten van de
dura mater was zeer levendig. Daags
te vooren had ik my een naauwkeurig
denkbeeld ingeprent van de opening, die

ik in \ Cranium zoude hebben, wanneer
ik alle do fragmenten uitgenomen had,

en
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en op deze gisfing had ik my een zilver

doorgaat plaatje , het welk op vier flylt-

jes rustte, door een kundige hand doen
vervaardigen , om daarmede de beens-

opening te bedekken , en de plaats van
de verloren zelfftandigheid te vullen,

ten welken einde het zo gemaakt was

,

dat ik de flyltjes na de dikte van 't Cra-

nium konde buigen , en aangevoegd
zynde kon dienen tot een fteunpunt van
myn verband , en een tegenhoudend be-

letfel voor de opryzing en uitpuiling

van 't Cerebrum : het paste volmaakt in

de beens -opening, en door een regel-

matig verband, met behoorlyke vulling

van plukfel , deed ik het plaats houden.

De lyder, dus verbonden zynde, bragt

het overige van den dag-, en den vol-

genden nagt , zeer rustig door. By het

volgende verband was de lyder zeer

prefent, de neiging tot braken geheel

ophoudende, en niet tegenilaande de
beginnende ettermaking van den grooten
omtrek der wond, had hy geen koorts:

alles afgenomen hebbende ontdekte ik,

in den enen hoek der beens-wond , noch
een aanmerkelyk/rögw^/2/ van deonder-
fle tafel , 't welk omgebogen was , en de du*

ra materkwQtBte^ doch 't weiknoch vast

r. DEEL» M hield
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hield aan zfos ander einde; ik ligtte het
op , en brak het af, en na 't weg ge-

momeni te hebben ,, verbond ik als voo-
ren; de lyder loosde zyn water willig,

doch tot noch toe had hy geen afgang

gehad Om die te bevorderen zette ik

een Lavement, daar een goede ontlas-

ting, op volgde; maar onder 't drukken
om den afgang te maken , werd zyn
j^raak belemmerd , zo dat hy fommige
woorden niet kan uitbrengen ; maar eni-

ge Iprak hy noch duidelyk. Alle zyne
andere zintuigen, bleven onberoerd, en
den volgenden nagt bragt hy zeer rustig

door, eH een weinig dun voedfel ge-

bruikende vond men by het verband al-

les zeer we}, Den 22. dito vond ik by
het verband noch een diep fchuilend

fragment y van de onderfte tafel afge-

fcheiden , de dura mater drukkende en
fcwetfende; dit zeer diep onder de bo-
venfte tafel verborgen zynde, brak ik

het echter door een Elevatorium los , en
nam het uit; na 't verband weder gere-

geld als te vooren aangelegd te hebben

,

was hy 't overige van é^zi dag zeer wel.

Maar des nagts overviel hem een ge-

weldige hoest, die hem weinig had doen
rusten,, en waardoor zyn hoofd zeer

ver-
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vermoeid was. By 't verband vond meni

zulks geen fchade gedaan te hebben^ de

fystole en diastole der vaten waren leven-

dig , en de omtrek der wond was in een
volmaakte verettering, zynfpraaktotnu
toe belemmerd begon te verbeteren, 20
dathy na den volgenden nagt wel gerust

te hebben verkwikt was , en zynfpraak nu
geheel onbelemmerd; hy klaagde wei-

nig over 't hoofd , maar had een zware
pyn in den rechter fchouder , dienhy 20
min als den arm aan die zyde kon oplig-

ten: intusfchen was het ofnu alles voor
den wind ging , en dat de genezing zich
voorfpoedig zou fchikken. De gezon-
de toeftand van den lyder, 't herftel zy-
ner zintuigen , de geregelde verettering

der wond, een oppervlakkige fcheiding

der dura maters en voortbrenging der-

zelver papillen waren deze vleiende teeke-

nen. Het wel voegelyk plaatje hield,

door een regelmatige en de natuur na-

gebootfte drukking, de geweldige pogin-
gen van 't Qerebrumom zich op te heffen

,

en de beenwond door te dringen , zonder
enige drukking tegen; en deze behan-
deling toonde hier reeds deszelfs groo-
te noodzakelykheid ; want het is zonder
ondervinding byna niet wel te gelooven,

M 2 met
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met welk een fterk geweld 't Cerebrum •'

zich zocht te verheffen , en ter been-wond
door te dringen; ten welken einde ikv.

verpligt was om het verband door een>
fterk fluitende Capeline-hdind. te onder-

fteunen. Deze vleiende teekenen van
voorfpoed duurden tot den lo dag van
des lyders ongeluk; want in dien nagt

overviel hem een zware aanval van aam-
borstigheid : men berigtte ons dat hy ge-

zond zynde nu en dan daar aanvallen

van gehad had , maar dit toeval eindig-

de met een verfchikkelyken hoest, waar-

door hy zeer vermoeid en rusteloos het

overige van den nagt doorbragt. 's Mor-
gens zynde nu den 1 1. dag vond ik hem
zeer verzwakt, zyn fpraak was op nieuw
belemmerd, en de beweging van zyn
rechterbeen van de heup af tot de tee-

nen toe , daar tot noch toe geen letfel aan
befpeurd was, was byna geheel weg.
By het verband vond ik (hoewel de
hoest nu volkomen ophield,) zo een
fterke flootende beweging van de herfens

tegen de beledigde plaats, dat zelfs

myn hand, hoe drukkende ook, op het

verband gelegd , daar door telkens op-

geligt wierd. 't Verband echter afgeno-

men hebbende, vond ik de goede ver-

eti
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ettering in den omtrek der wond, in

een dunne fcherpe ftof veranderd , de

diira mater verfcheurd , en alle te voo-

ren zichtbare papilla verdwenen ; 't Ce-

rebrum , niet tegenftaande het wel voe-

gelyk verband, was enige lynen boven
de beenwond uitgezet, en hebbende

noch een flerke ftootende beweging : ik

.liet hem zyn adem inhouden, en door

een zagte drukking bragt ik het Qere-

brum nederwaards, vulde de beens-ope-

ning weder met myn plaatje, en lag tus-

•fen de ftyltjes een langwerpig Com-
,pres, om 't meerder nederwaards te

• drukken , en na den omtrek behoorlyk

gevuld te hebben omfloot ik alles door

een vry vast fluitenden Capelhje-bsLnd;

onder de bewerking, en kort na 't ver-

band, had de lyder een fcheele hoofd-

pyn, die fpoedig geheel verdween; ik

kon niet de allerminfte misflag in zyti

levens regelen van dit toeval befchuldi-

gen : des avonds na verbed te zyn werd
hy weder aamborstig, en kreeg op
nieuw een aanval van hoest; door deze

geweldige ftootende beweging , borst een

bloedvat in 't hoofd; waarop een zwa-

re Hamorrhagie volgde, die rykelyk

door het verband heen ftroomde, en

M 3 veel
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veel doeken en beddegoed had nat ge-

maakt. Geroepen zynde vond ik hem
boven mate angstvallig en fomber; eer ik

het verband losmaakte , deed ik een rui-

me aderlating, en het verband afgeno-
men hebbende hield de bloedvliet op:
^eer duidelyk zag ik , dat de pia mater nu
ook verfcheurd was, en dat daar door
tie bloedftorting ontftaan was, over 't

Cerebrum lag ik een plumafool en daar
•op het plaatje, en 't verdere verband
weer even fluitend; hy rustte dien nagt
heel weinig, door dien er noch verfchei-

dene aanvallen van hoest kwamen , doch
hy loosde daar door enige fluimen, en
-^ulks fcheen hem wat te verligten : den
volgenden morgen was hy zeer fomber

,

en zodanig belemmerd in defpraak, dat

by volflrekt geen andere woorden als

met veel moeite ja en neen uitten kon;
de geringde beweging was nu niet meer
in zyn rechter been te bemerken , doch
zyn verftand en andere zintuigen waren
onaangedaan , by het verband vond ik

de beweging van 't Cerebrum veel min-
der, ook waren de herfenen in hunne
bepaalde ruimte, de etter van den om-
trek der wond was iq beter flaat, en, niet
tegenftaande het verband enige uuren

kor-
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korter gezeten had, dikker; ikbevogtig-

de een wiek in met rofar: en lag die op
't Cerebrum, hier over myn plaatje, en
vervolgens 't verband ; dien dag dronk
de lyder veel melk en water, maar
men ontdekte geen de minfte koorts,

Den overigen dag was hy heelftilen den
volgenden nagt had hy enige uuren aan
den anderen zeer gerust geflapen , 't geen
hem verkwikt en verfterkt had , zo dat

hy den i. Maart zeer redelyk was. By
het verband was de Etter zeer goed,
maar 't Cerebrum had enige hoog roode
ftippen, en toonde weder een gewel-

dige neiging om door de beens-opening
heen te dringen. Onder de mei rofar z

deed ik een weinig Tinct, myrh: waar
mede ik gelyk te vooren t Cerebrum dek-^

te, door de fleunplaat van 't plaatje

gedrukt , en een evenredig fluitend ver-

band : hy was het overige van den dag
Tedelyk wel en 's nagts had hy eene ver-

kwikïcelyke rust. By het verband ont-

dekte ik diep in de zelfftandigheid van
't Cerebrum enigen etter, en die afge-

vaagd hebbende zag ik noch een klomp

,

die enige zelfftandigheid van 't Cerebrum
zelfs bevatte, door de uitademing op-
ryzen ; ik ftreek dezelve door zagt pluk-

M 4 fel
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fel af, en in alles befloeg het ruim een
prop als een lidt ener vinger : ik dacht
hier in een beenfplinter te vinden , maar
het was 20 niet; aan den omtrek van
deze fcheiding van 't Cerebrum was het
Cerebrum als kleine darmtjes geboogen

,

hoog rood van couleur, en opgeblazen
als of ze wind bevatten , en deze waren
geweldig genegen om zich op te heffen

en de been-wond uit te dringen, zelfs (lo-

pen zy tusfchen de geringde reeten : doch
geen voordeel ziende in \ gebruikte mid-
del, befloot ik droog te verbinden, en
alles zo wel te vullen , dat ik niets ont-

(loten overliet, waardoor ik my tegen

derzelver uitkruiping kantede. De lyder

was daags zeer rustig en 's avonds vond
ik hem zo flerk fnorkend flapen , dat ik

in verbeelding was , of deze flaap ook
tegennatuurlyk was; doch hem maar
even aan de hand vattende om den pols te

voelen , ontwaakte hy , en rustte 't overi-

ge van den nagt heel wel. :

Den 3. dito zynde toen den 15. dag
was hy vry wel, by het verband vond
ik een zeer wel geitelden etter, zo in

den omtrek van de wond, als over 't

Cerebrum ygeen fcheiding meer van 't Ce-

rebrum gewaar wordende , was ook de
i > . vo-
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vorige holligheid byna weder vervuld,

de darms wyze boogen waren minder
rood, en niet meer zo fterk opgeblazen,
ook waren ze niet 20 veel opgerezen.

Ik verbond weder zonder enige medica-

menten , hy gebruikte dien dag een wei-

nig dun voedfel, en rustte 's nagts zeer

wel. Den volgenden dag was alles na
evenredigheid beter, en na weder wel
geflapen te hebben, was hy den 6. in

kragten toegenomen; hy ligtte zelfs

zyn hoofd op, draaide en bewoog het
na alle zyden , zyn fpraak was een weinig

beter , en als men onder de voet kittel-

de, maakte hy enige beweging in de
teenen ; maar zonder deze prikkelende

oorzaak, was hem de beweging onmo-
gelyk. By het verband was ik verwon^
derd het Cerebrum zo bepaald in zyn or-

ganijatie te zien , alle vorige geweldige
bewegingen waren in rust : de fystole en
diastole der vaten, die men in enige da-

gen niet als onduidelyk gezien had, ver-

toonden zich nu duidelyk , te vooren had
men noch nooit de beweging der herfe^

nen overeenkomende met de beweging
der ademhaling, onderfcheiden van de
beweging der vaten , kunnen zien , maar
jiuzag.men zulks allerklaarst; want uit-

M 5 ade-
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ademende rezen de herfenen, en diep
inademende zonken zy als een kuil in

,

en men zag dit by iedere beurtverwisfe-

ling der ademhaling, en dus onderfchei-
den reizen : dit verfchynfel gaf my een
groot genoegen, en ik meende door
een wel voegelyken voortgang met ver-

binden nu voor te kunnen komen een
Fungus cerebri, die ik akyd voor zo ge-

dugt befchouwd , en wiens voortkomst ik

altyd aan een verzuimde oplettendheid

in 't verbinden geweten had.

Den volgenden nagt was hy , fchoon
geen borst benaauwdheid nog hoest ge-

had hebbende, buiten gewoon woelig

geweeste Dit had te weeg gebragt , dat

het verband was los geraakt en verfcho-

ven , 't welk dus niet voldaan hebbende
aan de behoorlyke drukking, oorzaak
was dat het Cerebrum weder door de
beens-opening v/as heen gedrongen : het

werkte zo kragtig om zich meerder op
te heffen en uit te puilen, dat het voor
iemand van geen ondervinding byna
niet te geloven is , hoe zo een zachte zelf-

ftandigheid, als het Cerebrum is, zo
een geweldige kracht kan oefFenen, om
buiten zyn bepaalde ruimte uit te drin-

gen , en ik durf my verzekeren dat het

bin-
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binnen weinig uuren tot een ongeloof-

lyke grootte zou hebben uitgekomen,
indien zulks niet krachtig belet ware : ik

voegde het, gelyk te vooren, door eeii

zachte drukking met inhouding van den
adem noch weer gelukkig binnen ; maar
door de geringde tusfchenfpstie kropen
de kleine darmswyze boogen , als klei-

ne opgeblazen darmtjes in. Ónder de
bewerking kreeg de lyder een kleine Con-
vulfive trilling door 't geheele lichaam

,

dewelke aanftonds weder over was , zo
ras ik de opening door een plumafool
en 't plaatje gefloten had ; de beweging
der herfenen , overeenkomende met de
ademhaling , was nu niet te zien : ik ver-

zekerde het verband zo fluitend als enig-

zins , 2onder den lyder hinderlyk te we-
zen , mogelyk was, en dit bragtte weeg,
dat hy 't overige van den dag redelyk
was , en 's nagts een geruste flaap genoot.

By het volgende verband vond ik het
plaatje weder , doch minder als den vori-

gen dag , opgeligt. Het aanvoegende, en *t

Cerebrum nederwaards drukkende , had
de lyder weder een Convuljive trilling

:

op dien tyd bedacht ik om de opryzing
van 't Cerebrum meerder te beteugelen,

het pla.atje te omringen door een ring

van
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van zagt plukfel fterk in een gedraaid.

Dit aangeveegd hebbende gaf my beter

gelegenheid, om het verband daar op
fluitende aan te leggen, en het voldeed
zo wel aan myn oogmerk dat ik reeds
den IQ. alles weder in rust zag, en 't

Cerebrum onder den beenrand bepaald

,

leverde weder 't genoegelyk gezicht van
de beurtswyze op en nederdaling na de
beweging der ademhaling: de krachten
van den lyder waren aanmerkeiyk toe-

genomen en zyn fpraak verbeterde van
fdag tot dag» De genezing van zyn
hoofdwond aan zyn omtrek was fterk

toegenomen : en dagelyks met dezelfde

oplettendheid verbindende, by alle wel-

ke verbanden men de beweging der her-

fenen bleef zien, was hy reeds den 15.

zo ver gevorderd , dat hy een uur kon
opzitten; ook was zyn fpraak weder
geheel herfteld, zo dat hy vry en onbe-
lemmerd een reden zonder hapering voe-
ren kon, hy toonde een volftrekt ge-

heugen van ai het voorledene, en onder
het opzitten ontdekte hy een kleine

beweging in zyn teenen van 't rechter

been te kunnen maken, welke hy fe-

dert den 25.February gemist had.

Intusfchen had hy nu en dan 'snagts

we-
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weder een aamborstigheid en hoest ge-

had , maar van minder belang : doch in

het geheele beloop van zyn ongeval , tot

noch toe, had hy van zelfs geen natuur-

lyken afgang gehad , verfcheide hxativen,

door den Hoogleeraar voorgefchreven

,

waren dikwils zonder vrugt gebruikt.

De ontlasting moest ik meest door lave^

menten voortbrengen, die ook telkens

om de twee of drie dagen herhaald wa-
ren geworden , en intusfchen had hy ook
verfcheide borst-middelen gebruikt.

Van den 16. tot den 20. vorderde al-

les zeer gewenscht : 't Cerebrum kreeg
een zeer aangename roode couleur, en
uit deszelfs geheelen omtrek verhieven

zich een menigte papillen , die zich gereed

fchenen te maken om , 20 als het been
geëxfolieerd was, daarmede te vereni-

gen, en aan te hegten. De beweging
van zyn teenen had zich ook uitgeftrekt

tot de voet en knie , en enigfins tot in

de heup; zo dat hy meer of min het
been begon op te trekken. Na dien tyd
kon men zeggen dat alles , ter genezing
van de hoofdwond , zich naar wensch
fchikte: de omtrek was reeds aanmer-
kelyk verkleind, en hier en daar ver-

toonden zich de randen van de been-

wond
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wand los en waggelende. Hoewel ik

daar van reeds teei;eRen befpeurde den
21, 20 liep het tot den 12. April aan, eer

alle de onderfcheide geexfolieerde bcen-

ftukken waren weggenomen ; ze fcheid-

den langs den geheeien rand van de been-

wond, en bevatten overal de hovende
en benedenfte tafel. Doch naauwlyks
was een beenftuk weggenomen, of de
vleesch papillen die daar uit voortkwamen
verenigden zich onmiddelyk met die van
't Cerebrum voortgebragC waren , en
geduurende dezen tyd zag men de be-

weging der herfenen , in onderfcheiding

van de beweging der vaten.

De Lichaams krachten van den lyder

waren ook zeer toegenomen, niet te-

fsnflaande hy verfcheide aanvallen ge^

ad had van aamborstigheid en hoest

,

waarvoor hem welvoegelyke genees-

middelen voorgefchreven waren , en
door herhaalde aderlatingen had men
veel verligting toegebragt. De bewe^
ging in zyn Éeen was den i. Apnl zo
verre herfteld, dat hy zonder hulp daar
op flaan en gaan kon, ook begon hy
den fchouder enigfms op te lichten , en
den arm in 't gewricht van den elleboog

te buigen, ^anaeer ik hem den 7. di-

to
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to aanzette om de beweging van zyn
hand en vingeren te beproeven, zeide

hy my daar noch geen vermogen in te

hebben, en als iets zonderlings enige

dagen reeds te hebben ondervonden,
dat, als hy poogde om zyn hand en
vingeren te bewegen , de wil om die be-

weging te doen altyd in zyn voet en
teenen merkte, en dat hem zulks onmo-
lyk was te beletten. Den volgenden
dag kreeg hy een geringe beweging in

de buiging der hand, en ook in den
duim en vingeren ; ik had in de toene^

mende beweging van 't been ook opge-
merkt, dat men die 'teerst zag in de
buigers , en daar na in de uitflrekkers

:

maar in tegenftelling van de beweging
in 't been , dewelke eerst begon in de tee-

nen, vervolgens in de voet, knie, en
dye , zag men de beweging in den arm
beginnen van boven naar onderen.

Na dat het been geéxjolïeerd was, ge-

bruikte ik niet meer het plaatje , nog den
ring van plukfel; en de beide hervoort

gebragte papillen ^zovdin 't Cerebrum als

die van 't been , verenigden zo fpoedig te

famen,. dat de aaneenhegting reeds langs

den geheelen beenj:and den 15. gefchied

was, en de wond inmiddek ode reeds

aan-
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aanmerkelyk in zyn omtrek verkleind

zynde, maakte nu de gedaante van een
eenvoudi<7e vlakte, in welks midden
noch duidelyk zichtbaar bleef alle voor-

genoemde beweginge. Alle deze goede
gefteldheden der wond , die een fpoedige

gei:ezing fcheenen te beloven , en de mati-

ge hoeveelheid van Etter deden beflui-

ten , om het verband nu maar om de
tweemaal vier en twintig uuren te ver-

nieuwen ; maar den 16. wierd de ly-

der aangetast door een verkoudheid,

borst benaauwdheid, en eendroogen en
fcherpen hoest , en onder het uitgefpogen

flym zag men enige bloedige Itriemen

:

de neus en oogen vloeiden heel llerk,

en zyn flem wierd fchor, de eetlust ver-

dween geheel , en hy kreeg koorts met
rheumatique pynen door alle de leden,

inzonderheid by de inplanting des del-

toides aan den rechter arm. Na herhaal-

de gebruikte inwendige middelen en
twee zeer ruime aderlatingen wierd hy
verligt, en de hoest bragt fluymen
voort, die in den beginne met bloedige

ftriemen noch rykelyk bezet waren,
doch zuiver en lymiger wordende, los-

te hy in 24. uuren byna twee geheele

waterputten vol tenngagtige fluymen,
en
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èn zulks enige dagen aan den itldéreti aaiï-*

houdende met een geduurig koortsjcj

waardoor hy veel vermagerde j deed
met reden vrezen, dat hy geheel ver-

zwakken en uitteeren zou. Hy raakte

geheel bedlegerig , en , door den gedüüri-

gen hoest, nagt nog dag niet kunneitdö

rusten, in de uiterfte verzwakkingé Dit

toeval duurde tot den 30. dito, en na
dien -tyd verminderde de hoest en uitwer-
ping van fluimen, en na een Verkwikkè-
iyke rust genoten te hebben, begon hy te

beteren : den 2. Mey was hy geheel zon-*

der koorts , en de etenslust kwam wèdet.
Geduurende dit toeval was de bewe-

ging van zyn hand niets 'gevorderd , en
in enige dagen was de beweging det fys^
tole en diastole , en de ftootende beweging
van de herfenen (door de benaaüwde
ademhaling en hoest) zo fterk, als ooit

tevooren. £n den 25. was de te vooren
matige veelheid van etter (waarom men
befloot van alleen om de tweemaal vier-

entwintig uuren te verbinden) zo aan-
merkelyk vermeerderd, dat ik verpligt

was weder alle dag de wond teverfchoo-
nen; ook wierd uit de diepte der wónd
een khinfragment opgeheven , dat ik weg
nam : den 2. Mey ontdekte ik noeh een
r, DEEL. N Jrag'
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fragment f dat los was en gemakkelyk uit-

genomen wierd.

Zo heftig als hem dit toeval had aan-

gevallen , en hoe zeer hy daardoor ook
V€ji^waktwas , zo fpoedig zag men hem

,

na dat de koorts, hoest, en uitwerping

van fluimen achterbleven , weder in

iiragten toenemen , enherftellen. Uiter-

mate hongerig zynde , konde men hem
niet genoeg 't gevaar voorftellen, zo hy
door te veel eten zyn lichaam weder
ontftelde. Hy gehoorzaamde aan een

voorgefchreven eetregel; en reeds den

5. Mey het bed weder geheel verlatende,

zstg men de beweging in zyn hand en

vingeren ook vorderen, hy begon de-

zelve uit te ftrekken, zyn kamer te ver-

laten en over huis te gaan.

By elk verband vondt men de hoofd-

wond aanmerkelyk verkleind, en een

groote omtrek,welke het been dekte ,was
reeds met een opperhuid overdekt; ech-

ter ontdekte zien een klein puistje in de

gemaakte Ckatrice, Den 13. was het

een zweertje, 't welk ik met de punt van

een ftilet opende, en daardoor ontdek-

te ik, dat er een beenfchilfer in verbor-

genwas ; ik nam dien uit , zynde dezelve

ftls een matige visfchub , hoekig en zeer

fcherp.
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fcherp. Hierna zag men, door de ope-

ning, de beweging der vaten van 't Cere*

brum; de wegneming had weinig pyn
veroorzaakt, en geen beroering gemaakt

in 't lichaam : doch ons van boven naar

beneden gevolgd zynde, ontwaarde hy
ene aandoenlyke trillende beweging in

de vingeren van de rechter hand, inzon-

derheid in den duim , dewelke , een mo-
ment daarna, naar alle zyden Comuljief

geflingerd wierd , en zulks nam zo fterk

toe, dat hy de beweging met zyn andere
hand niet beletten kon. Zich neer ge-

zet hebbende, hield eindelyk deze bewe-
ging op; maar aanftonds volgde een
fchudding van het hoofd, dat daardoor

naar alle zyden flingerde. Ditjmedeop*
houdende, viel het hem op. 't hart met
zo een geweldige klopping, dat zyn
klederen, die de borst dekten, daardoor

hoog opgeheven wierden; hier op volg-

de een geweldige fchok , en op dat mo-
ment was alles weder in ftilftand. Dit

toeval duurdein alles omtrent een kwar-

tier uurs, en hy was geduurende het

zelve altyd prefent gebleven ; maar de
beweging der vingeren , inzonderheid

van den voorften vinger en de pink, wa-

rm daardoor verminderd,

N 2 Den
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Den 20, Mey was de genezing 20 toe-

genomen, dat er niet meer open was als

een klein plekje, dat men met een door-

fneden fluiver zou hebben kunnen be-

dekken. De boven arm was weder pyn-
lyker; ik appUceerde op die plaats een

grooten fpaanfche vlieg pleister , die ik na-

derhand noch weder, doch zonder vrugt,

herhaalde. Den 26. was de geheele

hoofdwond gecicatrizeerd , maar den

24. had men reeds gezien , dat uit de Cica-

trice enig vogt daauwde , het welk ver-

meerderde , en puistjes maakte die in één

liepen en de geheele oppervlakte van de

beenwond excorieerden; inmiddels verhief

zich noch een kleine beenfchilfer , die

ik zonder enig gevolg wegnam: den
arm liet men flryken met Sp : matrical,

cumfaU armoniac. , en een verwarmenden
pleister lag men over den fchouder en bo-

ven arm, waar op dagelyks de beweging

in de hand en vingeren toenam; zo dat

hy den 7. Juny daar mede reeds een fluk

geld kon opvatten. Zyn gezondheid

was herfteld, hy wierd fterk, en had
nog duizeling nog pyn in 't hoofd, en
verre van enige dofheid was hy vlug en

actief. Den 18. echter had hy weder
een trilling in de hand en in 't hoofd ge-

had,



GENEZENE HOOFDWONDEN. 197

had, maar niet zo flerk als de vorige,

ook had dezelve geen hinder gedaan inde

beweging. Ik deed hem weder een ader-

lating , en hoewel de Excoriatie noch niet

geheel gedroogd was, ging hy zonder

enig letfel den 22. Juny te voet na zyns

Heeren buitenplaats , een goed uur van

deze ftad gelegen. Men had voor zyn
vertrek gezien, dat hy reeds met den

arm een zwaren emmer kon dragen , en

met den duim en vingeren een fpeld kon
opvatten. Voor zyn vertrek bezorgde ik,

dat de plaats van zyn hoofd-wond over-

dekt was door een met zeem-leder gevuld

plaatje , 't welke hy noch enigen tyd , na

dat de Excoriatie geheel gedroogd was

,

heeft gedragen , doch om 't verfchuiven

hem ongemakkelyk wordende, heeft hy
het afgelaten, zonder dat het hem hin-

dert.

De been-wond is niet als voor een ge-

deelte naby den rand beenig verenigd, 't

midden is zagt gebleven ; zodanig dat men
heden noch zien en voelen kan de bewe-

ging der herfenen en die der vaten. De be-

weging van arm, hand en vingeren, die

ik noch enigen tyd liet linieeren met oL

palm,, is zo verre herfteld, dathy be-

kwaam is om al het flalwerk te kunnen
N 3 ver-
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verrigten. Enige weinige malen heeft

hy noch een Convuljive beweging in

zyn rechter arm en been gehad , zodat
hy (hoewel prefent blyvende) echter

niet kon blyven flaan , maar dit toeval

veel minder komende, zag ik hem nu
(zynde den 9, April 1774) vry wel en
2eer gezond.
Het blykt uit dit geval, dat het de

Heelmiddelen niet zyn, op wier ver-

trouwen men de genezing moet zoeken

;

immers heb ik in 't geheele beloop niet

dan maar tweemaal dezelve, met nadeel,

gebezigd: 't droog plukfel alleen heeft

de leiding van de natuur gevolgd ; maar
dit zoude van even zo weinig nut ge-

weest zyn als 't andere, zo een wel be-

reid verband, de konst- plaat, en pluk-

fel -ring , niet altoos behoorlyk gefteund

hadden : en hoe zeer ik in 't vorige ge-

val geleerd had , wat nut ik daar mede
doen kon, zo heeft het noch geen ver-

gelyk by 't gene ik in dit geval daar van
ondervonden hebbe, en te veelmalen

in het beloop van deze Waarneming
aangehaald is, om weder te herhalen.

En indien deze Waarnemingen het ge-

luk mogten hebben , om 't nuttige daar

van te leeren en tot een voorbeeld te

die-
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dienen , en dus tot nut van andere lyde-

ren te verftrekken , zoude zulks my zeer

aangenaam zyn.

Ook kan ik niet genoeg dankzeggen

voor de oplettende zorg,die de Hoogge-
leerde Heer oosterdyk schacht ge-

duurende het geheele beloop der gene-

zing hefteed heeft , om zo veele en in-

portante toevallen door de kragt van

welgefchikte geneesmiddelen tegen te

gaan en af te weren; waardoor des ly-

ders gezondheid zo wel weder hcrfteld

is. En gelyk zyn Hooggeleerde my by
alle verbanden adfifteerde, en de Hoog-
geleerde Heeren hahn, en lucht-

MANS , benevens myn konst-broedervan
LANCKOM, en de Heer Med: Stud:

craayvanger, my veeltyds de eere

deeden om den lyder te koomen zien,

kunnen hun ed. in allen opzichte tot ge^

tuigen verftrekken van deze gelukkige

genezing.

Utrecht den

29. ji^pril 1774.

N 4 VEU-
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chaam toepast, zo volgt, dat deze me-

delydenheid niet anders is als de ge*

meenfchap, betrekking, genegenheid of

gevoel, welke de deélen van 't ligchaam

tot elkander hebben.

§. II. Dat 'er zo iets diergelyks tus-

fchen de deelen van 't menfehelyke lig-

chaam plaats heeft, wordt bewezen uit

de verfchillende verfchynfelen en toe-

vallen, welke 'er ontdaan, wanneer een

deel lydt.

$. III. Deze medelydenheid nu ver-

onderftelt gevoel, want anders kan het

eene deel het ander tot geen medelyden

brengen. Vermits nu alle gevoel en ge-

waarwording in 't menfehelyke ligchaam

door de zenuwen voortgebragt wordt,

zo volgt ook, dat de zenuwen, diedee-*

len zyn, door welker tusfchenkomst de

medenlydenheid onderhouden wordt.

Dan de bewegingen onzes ligchaams

zyn wy aan de zenuwen verfchuldigd

;

de takken, die derzelver ftammen afge-

ven, of die genen, welke met deze ge*:

meenfchap hebben, houden de deelen^

van 't ligchaam in eene onderlinge af-

hangelykheid^ m brengen de ziekten

N 5 ^^^
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den één den ander over, waardoor zy
aangetast worden.

ö. IV. Sommige Schryvers meenen,
dat deze overbrenging ook kan toege-

fchreven worden aan de vliezen , welke
aan deze deelen gemeen zyn: maar de
ondervinding leert, dat de vliezen hun
gevoel verliezen, zodra zy geene ge-

meenfchap met de zenuwen meer heb^
ben; dan een vlies heeft geen gevoel als

voor zo ver zulks door de zenuwen ,

welke zig daar in verfpreiden , te weeg
gebragt wordt. Ook gebeurt het, dat

een deel, 't welk het ander tot medely-
den brengt, zeer ver van 't zelve afge-

legen is; ja zelfs dat alle die deelen,

w3ke tusfchen beiden gelegen zyn, in

't geheel niet lyden, Hoe zoude het dan
mogelyk zyn, dat een vlies zodanige

toevallen in een ander deel zoude over-

brengen, zonder die genen, welke tus-

fchen beiden gelegen zyn, aan te doen?

§. V. Eenige der aanhangers van dit

gevoelen verbeelden zig , dat de vliezen

ïiunnebewegingen aanandere deelen door
(lingeringen te weeg brengen; maar wie

2Qude kunnen gdlooven, dat de vliezen

van



MEDELYDENHEID DER DBEtBN. 203

van alle zyden fterkgedrukt,op ieder punt
hunner oppervlakte vastgenegt , flod-

derende op een oneindig getal plaatfen »

en door verfcheide omwegen geleidt 9 tot

zodanige bewegingen in ftaatzyn? Voor-
waar men moet zig op eenmaal van alle

werktuigkundige denkbeelden ontdoen,
om zodanig een gevoelen aan te nemen,
In één woord , de vliezen brengen niets

toe tot het medegevoel , en zo het al

ééns gefchiedt, moet zulks aan de zenu*

wen, welke zig in dezelve verfpreiden,

worden toegefchreven.

5. VI. Anderen (tellen , dat de vaten
ook het hunne toebrengen tot het me-
degevoel der deelen. Verfchillende ver-

fchynfelen, welke zig in fommige ge-

vallen opdoen, fchynen in den eerften

opflag dit gevoelen te begunftigen: da»
men zoude niet veel moeite hebben om
tebetoogen, dat zulks door de vaten op
zig zelve niet te weeg gebragt wordt,
maar dat de zenuwen veel eer de fpillen

jsyn, waarop de asch van de medely*
denheid der deelen draait. Dan de ze*

nuw wordt eerst geprikkeld, de vaten
op die plaats aldaar zaamgetrokken, en
dus het bloed met meer geweld naar een

an-
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ander deel gevoerd, waar door de va-

ten in zodanig deel fterker opgezet wor-
den, de zenuwen op die plaats door ha-

re werking prikkelen, en dan dus of

zodanig verfchynfel veroorzaken,

§. VII. Wy hebben reeds betoogd,
dat deze geneigdheid niet afhing van de
vliezen § V , en dat fchoon de vaten daar

toe iets fchynen by te brengen , dit nog-

thans niet anders gefchiedt als door de
werking van de zenuwen op dezelven

ö VI. Hier uit volgt', dat de zenuwen
de eenigfte deeien zyn , waar door de
medelydenheid der deeien onder elkan-

der onderhouden wordt.

§. VIII. De zenuwen zyn daar toe

ook het beste gefchikt, want zy zyn ie-

der op zig zelve uit verfcheide vezeltjes

zaamgefteld, welke als bundelswys aan

elkander gevoegd zyn, zodanig dat in

derzelver voortgang en verdeeling deze

vezeltjes zig maar van den bundel (om
zo te fpreken) affcheiden, en als dan
onder den naam van takken zig in de ver-

fchillende deeien verfpreiden. Wanneer
men dit overweegt, zo valt het niet

moeielyk te begrypen, dat de zenuw-
-li:. ve-
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vezelen, welke tegen elkander aange-

voegd zyn om de flam uit te maken,
ook vatbaar zyn voor het indrukfel,

welke de afgefcheide tak in haren voort-

gang en verdeeling ontfangt , en dus
wanneer een deel lydt, wordt een an-

der, dat zelfs ver afgelegen is, tot me-
delyden gebragt.

g. IX. Dit alles zoude evenwel door
de zenuwen niet kunnen te weeggebragc
worden , zo 'er niet iets verborgener te-

genwoordig was , ik meen de naauwe en
onderlinge vereeniging van ziel en lig-

chaam, welke vereeniging, ten opzigte

der wyze hoe, 's menfchen vernuft te bo-

ven gaat; alleenlyk zien wy, dat zy
beurtlings op elkander werken,

§, X. Dat de ziel op het ligchaam
werkt, blykt uit verfcheide gevallen;

dan wanneer de ziel aangedaan wordt,
brengt zy zodanige veranderingen in

zekere deelen van 't ligchaam te weeg,
overeenkomftig het foort van aandoe-
ning. Want by voorbeeld, by de her-

denking van affchuwelyke zaken wordt
fomtyds walging voortgebragt; men ge-

ve verder agt op de veranderingen, welke
de
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dedels aandoeningen, gelyk droefheid,

gramfchap enz., op ons ligchaam te

weeg brengen , en , indien zy aanhouden,
grootc wanorders in de dierlyke huishou-

ding kunnen voortbrengen , ja zelfs den
dood veroorzaken ,

gelyk ik zulks door
een menigte voorbeelden zoude kunnen
bevestigen.

5. XI. Dat het ligchaam ook insge-

lyks op de ziel werkt, en door eene ze-

kere aandoening van 't ligchaam ook een
diergelyk denkbeeld overeenkomftig de
aandoening in de ziel voortgebragt wordt,

blykt insgelyks uit verfcheide gevallen.

Op dusdanige wyzeworden door de aan-

fcnouwing van iets de aandoeningen in

de ziel veroorzaakt; zo wordt by voor-

beeld door de prikkeling van een zenuw
hfet denkbeeld van pyn voortgebragt;

Op dezelfde wyze wordt door het aan-

hoorenvan een ftreelend muziek de gram-
fchap en haat in liefde en genegenheid
veranderd, enz.

5. XII. Deze beurtelingfche werkin-

gen van ziel en ligchaam op elkander
verfchafFen ons een denkbeeld van de
algemecne medelydenheid , welke zig

over
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over het geheele ligchaam uitbreidt; de
uitwerking van het opium ftrekt hier van
ten bewyze , want het zelve maakt niet

alleen de zenuw , die het aanraakt, on-

bekwaam tot zyne verrigting, maar het

geheele zenuwgeftel wordt op dezelfde

wyze daar door aangedaan, zo dat 'ier

eene algemeene gevoelloosheid, en de
dood hier door kan veroorzaakt worden»

$. XIII. Behalven deze algemeenemc"
delydenheid is 'er nog eene byzondere
tusfchen verfcheide deelen, door welke
'er verfcheide werkingen voortgebragt

worden, die dikwils eenige verfchynfè-

len in die deelen voortbrengen, welke
fchier geene vereeniging hebben met die

genen , welke aangedaan worden. Deze
byzondere medelydenheid wordt door
de gemeenfchap, welke de meeste ze^

nuwen onzes ligchaams op een oneindig

getal plaatfen formeeren, voortgebragt.

§, XIV. Dat dezelve door de gemeen-
fchap der zenuwen voortgebragt wordt

,

hebben verfcheide fchryvers gelyk an-
DREAS LAÜRENTIUS, CASPAR BAUHINUS
en WILLIS reeds betoogd , en is door de
lateren in 't algemeen aangenomen. E-

ven*
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venwei heeft de Engelfche Hoogge-
leerde WHYT (a) dit gevoelen getragt te

wederleggen , en de byzondere medely-
denheid zo wel als de algemeene van
den oorfpronk der zenuwen afgeleidt.

Ik wil niet ontkennen , dat 'er verfchei-

de verfchynfelen in fommige ziekten

voortkomen, welke alleen voortgebragt

worden door de aandoening van 't alge-

meene zintuig der gewaarwordingen ,

gelyk by voorbeeld, dat zohderling toe-

val in het malum hypochondriacum door
EBERHARD (b) in een jongman waarge-

nomen , welke by ieder aanval alles dub-

beld voelde, \ geen zekerlyk nergens

anders van kan afgeleidt worden als van
den oorfpronk der zenuwen des gevoels

:

maar dat men alle de andere verfchyn-

felen in deze zelfde ziekte van dezelfde

oorzaak zoude moeten afleiden , is geen-

zins aannemelyk, — Om nu in 't on-

derzoek van de byzondere verfchynfe-

len , welke zig in de verfchillende ziek-

ten opdoen , eenigzins gelukkig te Ha-

gen,

(a) Obfervatio7ts on the nature^ eaufes ^ atid Cure ^ öj

these disorders nvhich have heen commotily called Nervous
&c. pag. 37—54.

(b) Nova ABa Phyfico Medtca Academ. Natur.'Curio-

fir. Tom. III. OhJ. hXXyi.
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gen, is het Vooraf noodzakelyk, dat

ik eenig gewag make van de vereeni-

ging der zenuwen in 't algemeen; ver-

volgens zal ik alle de vereenigingen der

zenuwen in 't byzonder opnoemen

,

waarna het gemakkelyker zyn zal re-

de te geven van alle de voorkomende
verfchynfelen in ziekten.

§, XV. De zenuwen fchynen zig in

den eerflen opflag op dezelfde wyze te

vereenigen als de vaten, door inmondin-
gen , maar of zulks ook wezenlyk zo
plaats heeft, is tot nu toe nog niet bewe-
zen, en is moeielyk te ontdekken. Het
eenigfte , datwy door onze zintuigen kun-
nen waarnemen, is dat zy zig op drie

onderfcheide wyzen vereenigen ; want op
fommige plaatfen, alwaar zy zig ver-

•'eenigen , fpreiden zy zig uit, en fchy-

nen zig volkomen onder den anderen
te vermengen ; op andere plaatfen ziet

men wederom, dat de zenuw-vezeltjes

zig vereenigende tegen elkander aange-,

^akt worden door middel van een cel-

agtig weeffel ; eindelyk worden zy op
andere plaatfen met elkander vereenigd

door zekere kleine ligchaamtjes, welke
by de Ontleedkundigenond^r den naam
f: péel. o van



6io G. ÖK WITT OVER DE

van zenuwknoopen (gangUones) bekend
zyn.

5. XVI. Dezje zenuwknoopen , welke
eene roodagtige kouleuren eene vaste zelf-

ftandigheid hebben , zyn van eene ver-

fèhïllende grootte en figuur, zy worden
door dezelfde vliezen bekleedt als de ze-

nuwen. Men kent tot nu toe niet vol-

komen derzelver weeffel ; men ziet wel
is waar , dat de zenuwknoopen , welke
door de nervi vertebraks geformeerd
worden, zaamgcfleld zyn uit een ver-

menging van eene graauwe met eene
witte zelfftandigheid en met verfcheide

kleine bloedvaatjes doorzaaid. Even zo
is 't gelegen met derzelver gebruik, lan-
Cisius (c) is van gedagten, dat zy ge-

fchikt zyn om nieuwe geesten te ver-

fchafifen voor de byzondere verrigtin-

gen, waartoe zy verordend zyn. j. m.
HOFFMANN (d) meent , dat dezelve zyn
dPuiertkula fpirituum, waarvan zy den
loop verhaasten, om ze dus fchielyker

naar verafgelegene deelente voeren. An^i

deren ftellen wederom, dat zy gefchikt

zyn om de trilling te (luiten, op dat de^

(c) MORGAGNI jidverfar. Anatom. V, ^, lOI.
(d) Idea Machinae Humanae , p, 257
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zelve niet naar de hersfenen zoude over-i

gebragt worden , en aldaar eenige wan-
orde veroorzaken; dan de ondervinding

leert, dat de tusfchenribbige zenuw,
welke met meerder fnelheid de indruk-

felen , waar door zy aangedaan wordt,
aan de hersfenen en zenuwen , waarme-
de zy gemeenfchap heeft, mededeelt,
hetgrootfte aantal zenuwknoopen heeft.

JAMES jOHNSTON (e) is van gedagten,
dat de zenuwknoopen gefchikt zyn om
zenuwen afte geven aan die deelen, wel-
ker beweging niet van onzen wil af-

hangen. Eindelyk de beroemde mec-
KEL (f) fchryft aan de zenuwknoopen
de drie volgende nuttigheden toe, wel-
ke my zeer aannemelyk voorkomen : als

I. een kleine zenuw in kleindere te ver-

deden, en dus het aantal der zenuwve-
zeltjes te vermeerderen. 2. Om de ze-
nuwen veel gemakkelyker door verfchil-

lende rigtingen naar haare byzondere
deelen te geleiden. 3. Om verfcheide
kleine zenuwvezeltjes tot een dikker ze-

nuw te vereenigen, —- Dit ten opzig-

O 3 te

.
(e) Thilofophical Tramactions Voh LIK p. 177.
(f) VHistoire de VAcadm, dei Sciefic, de Berlin Van,

1749. A 91. §. xiy.
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te van de vereeniging der zenuwen in

't algemeen,

§, XVII. Onder alle de zenuwen on-

zes ligchaams , welke met elkander ver-

eenigen, fpelen het harde gedeelte der
gehoorzenuw , de dolende en de tus-

fchenribbige zenuw , uit hoofde van der»

zelver veelvuldige gemeenfchappen de
grootfle rol in onse dierlyke huishou-

ding; waarom de beroemde winslouw
(g) deze de nervi fympathetici genaamd
heeft. Evenwel zyn 'er nog andere ze-

nuwen , welke zig veelvuldig met de an-

deren vereenigen , gelyk in 't vervolg

blyken zal. — Laat ons nu zien , wel-

ke vereenigingen 'er door alle de zenu-

wen geformeerd worden , en een begin

maken met die van 't vyfde paar.

5. XVIII. De eerfte tak van het vyf-

de paar zenuwen of ramus ophthalmicus

Willifii vereenigt zig eerftelyk met de
reukzenuw door middel van deszelfs ra'

mus najalisy welke door heX.foramen or-

bitare internum uit de oogholte gaat, en
zig met gemelde zenuw in de neus ver-

mengt. Ten tweeden vereenigt zig de
ge-

(g) Expoft. anatom. Traite des nerfi.
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gemelde tak met het derde paar zenu-
wen in de oogholte door middel van het
ganglion lenticularey waaruit een aantal

kleine zenuwvezeltjes voortkomen, die

de plexus opticus rondom de gezichtze-

nuw formeeren ; deze vezeltjes doorbo-
ren daarna het harde oogvlies , loopen
tusfchen 't zelve en 't vatagtig vlies

voort tot aan het druivenvlies , alwaar
zy de nervi ciliares uitmaken (h). Ten
derden door middel van deze zelfde ze-

nuwvezekjcs wordt 'er ook gemeenfchap
geformeerd met de gezichtzenuw (i).

Eindelyk deze eerde tak van 't vyfde
paar vereenigt zig nog door middel van

O 3 de

(VC) Zie ]. G. ZINN Defcriptio Anatomka oculi huma-
111 Tab. VI. Fig. IX.

(i) Men kan hier over nazien de Verhandelingen
van V Zeewwsch Genootfchap der Wetenfchappen te Vlisfingen

^

i(fe deel hl. 20—22. Waar in ik eenig gewag ge-
maakt heb van de bewegingen van den regenboog

,

en over de uitgeftrektheid van 't netvlies tot aan
de hairige voortbrengfels. Schoon de fynheid dezer
dcelen juist wel niet toelaat om met zekerheid
aan te toonen , of 'er eene onmiddelyke vereeni-
ging plaats heeft tusfchen het netvlies en de nervi
ciliares, zo heeft men egtergeene redenen daar aan
te twyftelen, vermits de proeven van haller en
FONTANA voldoende aantoonen , dat 'er door de
prikkeling van den regenboog geene verandering
in den oogappel te weeg gebragt wordt, en dat
dezelve zig maar alleen vernaauwt , wanneer de
lichtftralen op 't netvlies vallen.
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de ramusfrontalis met het harde gedeel-

te der gehoorzenuw, en wel met des-

zelfs bovenften tak de ramus jugalis. Zo
dat de eerlte tak van 't vyfde paar ze-

nuwen de gemeenfchap onderhoudt tus-

fchen het eerfle, tweede, derde en ze-

vende paar zenuwen.

§. XIX. De tweede tak van 't vyfde
paar zenuwen of ramus maxillarisfupe-
rior vereenigt zig met het zesde paar
door middel van ós. ramus vidianus, wel-

ke door een byzonder gat aan de bafis

van 't vleugelswys uitfteekfel van het

wiggebeen loopt, waarna dezelve zig

in het kanaal, (waardoor de inwendige
kropflagader in 't bekkeneel ingaat) , met
een takje van het zesde paar ver-

eenigt om de tusfchenribbige zenuw uit

te maken (k), Behalven dit vereenigt

zig

(k) Men heeft hier overvcnchillcnde g-cvoc!ens,

want fomraigen Hellen , dat deze zenuw gccn-
zins zyn oorfpronk neemt van het vyfde en zesde
paar, maar dat dezelve hier maar alleen mede ver-
eenigt : men leze de bewysredenen voor en tegen
in het onlangs vertaalde keurig werk van monro
over de verfpreidtHg der zenwuüen bl. "114 en volgende.
Maar fchoon petit , in eene byzondere verhande-
ling, in 't jaar 1727. aan de koninglyke Aka-
demie overgegeven, betoogd heeft, dat de tus-

fchen-
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zïg nog de tweede tak van 't vyfde paar

met het harde gedeelte der gehoorze-

nuw op twee plaatfen , als eerftelyk

door middel van de rami nafales fupe-

riores postici, |welke de ramus vidianus

afgeeft; ten anderen door middel van
de ftam van dezen tak zelfs , wanneer
dezelve uit hetforametJ orbitare inferius

te voorfchyn komt, en zig in verfchei-

dene takken op de wang verfpreidt. Zo
dat de tak van 't vyfde paar gemeen-
fchap heeft met het zesde en zevende
paar zenuwen.

§. XX. De derde tak van 't vyfde
paar of ramus maxHlaris inferior veree-

O 4 nigt

fchenribbige zenuw hier integendeel fchynt te
eindigen ; waarby zig ook winslouw voegt. Zie
Zyne Expofition Anatomique Traite des nerfs J. 3 57

—

360. Zo heeft nogthans de beroemde meckel
aangetoond , dat de gemelde takjes van 't vyfde en
zesde paar de wortels zyn van de tusfchenribbige
zenuwen. De rede, die hy hier van geeft, is

eerstelyk , dat de ramui 'vidianus veel dikker is op
die plaats, alwaar dezelve uit het ganglion Sphenopa-
htimiB te voorfchyn komt ; ten anderen bewyst hy
zulks uit de rigting van eenige takjes , welke uit
de r^mus 'vidianus voortkomen 5 voor dat dezelve
met het zesde paar zig vereenigt , welke takjes
de rami nafales fuperiores postici genaamd worden , en
die zig met een takje van het harde gedeelte der
gehoorzenuw vereenigen. Zie Hist. de VAcadem.
IRojaU des Sciences de Berlin, /V». 17^9. p. 88. §, VU
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nigt zig vooreerst met het harde ge-

deelte der gehoorzcnuw op twee on-

derfcheide plaatfen. Eerstelyk gefchiedt

zulks door middel van het vierde takje

van de ramus auditivus externusy welke
van de Ham zelve afgaat en agter het

hoofd van de onderkaak heen loopt,

alwaar dezelve zig vereenigt met het

harde gedeelte der gehoorzenuw , om
zig agter het uitwendige oor te verfprei-

den : ten anderen gefchiedt zulks ook
door middel van de ramus Ungualis

,

welke een klein takje afgeeft, dat zig

met de zo genaamde Chorda tympani

vereenigt, welke van 't harde gedeelte

der gehoorzenuw afkomflig is. Deze
zelfde ramus Ungualis, na dat zy zig in

de zelfllandigheid van de tong verfpreidt

heeft, vereenigt zig nog met de takjes

van het agtfte en negende paar zenu-

wen , welke zig in de tong verfpreiden,

Ejndelyk de derde tak van 't vyfde paar,

welke door 't kanaal van de onderkaak

Joppt, vereenigt zig by de kin nog met
een takje van het harde gedeelte der ge-

jioorzenuw. Zo dat de derde tak van
?t vyfde paar zenuwen de gemeenfchap

onderhoudt tusfchen het zevende, agtfte

en pegende paar zenuwen.
^

' ^ ' '

^,. XXI,
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§. XXL Het harde gedeelte van 't

bevende paar zenuwen vereenigt zig

met de drie takken van 't vyfde paar

,

zo als §. xviii. XIX. XX. gezegd is , op
verfcheide plaatfen, en heeft behalven
dit nog gemeenfchap door middel van
één derzelver onderfte takjes, welke
zig aan de keel onder de breede fpier

van de onderkaak verfpreidt , met een
takje van het tweede en derde paar der

halszenuwen. Zo dat het harde gedeel-

te der gehoorzenuw de gemeenfchap
onderhoudt tusfchen den eerfl:en,tweeden

en derden tak van het vyfde paar, en het

tweede en derde paar der halszenuwen.

5. XXII. Het agtfte paar zenuwen,
zodra hetzelve uit het bekkeneel te

voorfchyn komt, vereenigt zig eerflelyk

door middel van een takje, dat zig ag-

terwaards keert en van deszelfs eerften

tak afkomstig is, met de nervus accesfO'

rius WiUiJii. Ten tweeden , deze eerde
tak zyn weg vervolgende verfpreidt zig in

de tong , alwaar dezelve vereenigt met
de ramus Ungualis van den derden tak van
't vyfde paar $. xx.,enmet het negende
paar. Ten derden de ftam nederdalen-

de vereenigt zig door middel van 't gan-

O 5 glion
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gliotj cervicaïe fuperius met de tusfchen-

ribbige zenuw. Waarna 't zelve ten

vierden een tak afgeeft , welke zig ver-

Ipreidt in de deelen van 't ftrottenhoofd

,

en aldaar met de uiteinden van de te-

rugloopende zenuwen vereenigt. Ten
vyfden formeert het een gemeenfchap

met het tweede paar der halszenuwen

door middel van een klein takje. Ten
zesden op de hoogte van het ftrotten-

hoofd vereenigt het zig met een klein

takje van 't tweede ganglion der tusfchen-

ribbige zenuw. Ten zevenden in de

borst door onderlinge vereenigingen met
de tusfchenribbige zenuw worden de

plexus cordiacus en pulmonalis gefor-

meerd, l^en agtften eindelyk tusfchen

de hoofden van 't midden rift doorge-

gaan zynde vereenigt zig dit paar door
middel van de gangliones Jemilunares met
het tusfchenribbige paar om verfcheide

vlegten in den onderbuik te vormen.

Zo dat het dolende paar de gemeen-
fchap onderhoudt tusfchen de nervus ac-

cesforiuSf het vyfde, het negende, het

tweede paar der halszenuwen en het tus-

fchenribbige paar.

5. XXIII. Het negende paar zenu-

wen
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wen vereenigt, wanneer het zïg in de
tong verfpreidt , met de ramus lingualis

van den derden tak van het vyfde paar

§, XX. en met de ramus lingualis van
het agtfte paar §. XXïl. Eindelyk ver-

eenigt het zig nog met het eerfte en
tweede paar der halszenuwen, en met
het tusfchenribbige paar.

Het tiende paar vereenigt zig met het
eerfte paar der halszenuwen en met het

tusfchenribbige paar,

§. XXIV. Het eerde paar der halsze-

nuwen heeft gemeenfchap met het ne-

gende en tiende paar §. XXIII, met
het tweede paar der halszenuwen en
met het tusfchenribbige paar.

Het tweede paar der halszenuwen ver-

eenigt zig met het tusfchenribbige paar
door middel van het ganglion cervicale

fuperius; met het harde gedeelte der

gehoorzenuw §. XXI; met het agtfte

§. XXII, en het negende paar §. XXIIL
en met het eerfte en derde paar der hals-

zenuwen.
Het derde paar der halszenuwen ver-

eenigt zig met het tweede en vierde paar
van den hals om de middenriftzenuw uit

te maken ; en van voren vereenigt het

zig
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zlg met de tusfchenribbige zenuw door
middel van een klein takje. Eindelyk
nog even gelyk ook de twee vorige pa-
ren met de nervus accesforius W^illifiu

De vier volgende paren der halszenu-

wen na verfcheide takjes afgegeven te

hebben , welke zig in de nabuurige dee-

len verfpreiden, vereenigen zig met
het eerfte paar der rugzenuwen om de
armzenuwen uit te maken,

§. XXV. De twaalf paren der rug-

zenuwen geven ieder afzonderlyk van
voren twee takjes af, welke met het

tusfchenribbige paar vereenigen.

De vyf paren der lendenzenuwen heb-
ben met de andere ruggemergzenuwen
gemeen, dat zy ieder met het tusfchen-

ribbige paar gemeenfchap hebben.
Voor het overige vereenigen zy zig met
elkander, en door de famenk'omst van
de vier eerfte paren wordt de dyezenuw
geformeerd.

Van de zes paren der heiligbeensze-

nuwen vereenigen zig de vier eerften

met het vyfde paar der lendenzenuwen
om de heupzenuw uit te maken,

S. XXVL Het tusfchenribbige paar

ze-
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2enuwen vereenigt zig eerftelyk door
middel van het ganglion cervicale fuperi-

us met den tweeden tak van het vyfde

paar en het zesde paar der hersfenen

$.XIX; met het dolende paar §. XXII;
met het negende en tiende paar der

hersfenen §. XXIII; met het eerfte,

tweede en derde paar der halszenuwen.

Ten tweeden door middel van 't ^^;2^/io«

cervicale inferius en thoracicum fuperius

met het dolende paar §. XXII. waaruit

de hart -en longevlegt geboren wordt.

Ten derden door middel van 't ganglion

Jemilunare ook met het dolende paar

§. XXII. waaruit alle de vlegten in den
onderbuik voortkomen, die hunne be-

namingen verkrygen van de deelen

,

waarin zy zig verfpreiden, gelyk de
zonnevlegt de maag , lever y nier, boven"

fie en onderjle darmjcheihlegten en de
onderbuiksvlegt. Ten vierden eindelyk

onderhoudt dit paar door middel van
zyne zenuwknoopen de gemeenfchap
met alle de ruggemergszenuwen.

;;

g. XXVII. Wanneer men op allé

deze gemelde vereenigingen der zenuwen
agt geeft, hoe dat zy als 't ware met eli-

kander eene aanéénfchakeling formeé-
ren.
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ren, behoeft men zig geenzins te ver-

wonderen over de medelydenheid van
het eene deel tot het ander; ten min-
ften, wanneer een zenuw geprikkeld
wordt, kan het medegevoel door de
aanéénfchakeling fchielyker aan an-
dere zenuwen overgebragt worden , als

na het algemeene zintuig der gewaar-
wording. Laat ons nu zien, door welke
vereenigingen van zenuwen fommige
verfchynfelen voortgebragt worden ,

zonder ons te bekreunen over 't zeggen
van fommigen, die het als onnut aan-
merken, om alle deze verbintenisfen

angstvallig na te gaan. Voorwaar een
taal, welke in den mond van een regt

geaart Ontleedkundigen weinig past.

<5. XXVIII In verfcheide ziekten der
hersfenen , gelyk kneuzingen en ontftekin-

gen,. worden deoogen ontfloken door de
uitwerking der zenuwen op de vaten in

de oogholte ; gelyk het derde paar en de
eerfle tak van het vyfde paar, welke
hunne zenuwen aan de oogfpieren afge-

ven, waardoor deze fpieren in een lluip-

trekkende beweging geraken , en dus
een wild gezicht voortbrengen , 't geen
eene aanftaaude raaskalÜng voor^elt.

Na
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Na de hoofdwonden komen 'er ver-

zweringen in de lever, welke fomtyds

door galbrakingen voorafgegaan wor-

den ; dit zoude men ook kunnen verkla-

ren uit de gemeenfchap van het dolen-

de met het tusfchenribbige paar, waar-

uit de levervlegt, welke zig in dit inge-

wand verfpreidt (1), geformeerd wordt.

Na

CO Doch BERTRANDi hccft hicr over een geheel

ander ftelfel uitgedagt, 't welk voornamelyfc hier

op uitkomt; dat door de wanorde, in de hersfènen

na een hoofdwonde veroorzaakt , 'er eene meerdere
hoeveelheid bloed in de Jlaap-en •wervdheensflagadere»

gevoerd wordt, en dat dus de aderen en boezem-
hollen der hersfenen veel meer bloed ontfangen
als van te voren; waardoor de bovenfte holaoer als

dan meerder bloed in het regter oor van 't hart

ontlast als de benedenfte ho/aJer : Door deze hoe-
veelheid en fnelheid, waarmede het uit de bo-
venfte holader ontlast , wordt 'er tegenftand gebo-
den aan het bloed , dat door de onderfte holader

opwaards naar het hart gedreven wordt , en door
dezen weêrftand wordt dus 't bloed in de onderfte

holader opgehoopt , en by gevolg ook in de lever-

aderen 5 en deze ophooping geeft gelegenheid tot

ontfteking en verzwering in de lever. Zie Me-
moiré ftir les abfces du foye a Poccafion des playes de tete

te vinden in de Memoires de rAcademie Royale de

Chirurgie Tom. UI. Maar PouTEAU is van een
geheel ander gevoelen; hy ftelt, dat de wanorde
in de hersfenen na een hoofdwonde in tegendeel
belet, dat 'er zo veel bloed niet door de flaap- en
wervelbeensflagaderen naar de hersfenen kan ge-
gevoerd worden , door dit beletfel wordt de ftam
van de groote flagader , en by gevolg ook alle die
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Na een hoofdwonde heeft b o H N ee-

ne verfterving aan den grooten toon van
de voet zien ontftaan : zo deze verfter-

ving ook wezenlyk een uitwerkfel van
de hoofdwonde geweest is, kan zulks

verklaard v^ orden uit de vereeniging van
't tusfchenribbige paar met de paren
der lendenzenuwen §. XXV., en dewyl
van het vyfde paar der lendenen met de
vier eerfte paren zenuwen van het hei-

ligbeen de heupzenuw geboren wordt
§. XXV, zo kan zulks, indien men dit

toeval uit de gemeenfchap der zenuwen
wil verklaren , niet anders als door deze
vereeniging gefchieden , dewyl de gemel-

de zenuw takken in de voet verfpreidt.

S. XXIX.

flagadcren in den onderbuik , met meerder bloed op-
gevuld, waardoor 'er meerder bloed in de leverge-
bragt wordt, eensdeels door d^ leverJlagadere?i ^ ten
anderen door den poortader. De lever nu een ingewand
zynde, welke zo vet-l bloed niet kan lyden , en
zeer ligt tot verllopning overhelt, uit hoofde van
deszelfs zwak weeflel, zo wordt hier door zeer
ligt ontfteking eii verzwering veroorzaakt. Zie

deszelfs MeUn^es de Chirurgie pag. 123— 141. Zie
daar twee verfchilicndc gevoelens; zo ik myne ge-
dagten hier over zoude uitlaten, zoude ik liever

tot het laacfte overhellen , ichoon een ongenaamd
Schryver, onder den titel van Avis d''un Serviteur

d'Esculape Jur les Melmiges de Cbtrurgie par Mr. Pouieau,

hem over dit Huk, gelyk ook over zyn geheele-

werk j zeer gehekeld heeft.
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§, XXIX. Door de getneenfchap van-

den eerflen tak van het vyfdepaacenweli
door deszelfs ramus nafalis met het eer-

fte paar zenuwen §, XVIII. wórdt de re-

de verklaard, waarom menfomtyds tot.

niezen aangezet wordt, waniieer mea-
tegen de zón ziet. :

Uit deze zelfde gemeenfchap leidt

men ook af, waarom fommige fcherpe^

vlugge dingen, gelyk de uitwaasfeming.

vanuyen, mostaard enz. een traaning te

weeg brengt , dewyl de gemelde ramus'^

nafalis eenige takjes afgeeft aan de traan-,

flippen , waardoor in dit geval door de.

prikkeling van deze zenuw de traanftip*

pen als toegefnoerd worden , en dus dQ
traanen , welke door dezelve zig in de
traanzak ontlasten, als noodzaken over
de wangen te rollen.

Eindelyk uit de gemeenfchap dezer
zelfde zenuwen kan men nog afleiden,

waarom door het lang aanhoudend nie-*

zen niet alleen ftuiptrekkingen, maar
ook blindheid kan veroorzaakt wor-
den , gelyk DEKKERS (m) , HIL7
DAN us (n) en de beroemde hal-
f7

.

'

-.,11 .
• 1% -V i . ,-ï . -•

I
-.

.
-

ij- .. . ,. - , . , . . j

(n) Obfervat, 24. Qfipt, U yci^r^') . .uri
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LER (ö) Óns daar van voorbeelden op-
leveren,

'5. XXX. Dè ooren brengen uit hoof-

de van de gemeenfchap der zenuwen
verfcheide deelen tot medelyden, ja

zelfs kunnen de oorpynen dikwiis den
dood veroorzaken door de vereeniging

van het harde gedeelte der gehoorze-

nuw met verfcheide zenuwen. §, XXL
De oorpynen brengen fomtyds pyn

in de armen (p) te weeg, 't geen kan
afgéleidt worden uit de gemeenfchap
van het harde gedeelte der gehoorze-

nuw met het tweede en derde paar der

halszenuwen §• XXI. en deze wederom
met

(6) TraeleSi, Boerèaav. Tom. tV. pag, 86. Nor. gg.

Cp) Zo geeft HiLDANUS een voorbeeld op
van een vrouw, welke van der jeugd af aan etter

uit de ooren ontlast had, en fomtyds daardoor

pynen in beide armen leedt. Obfervat. II. Cent. III.

Hy geeft nog een ander voorbeeld van een meisje

van tien jaaren , welke al fpelende een glaze bol-

letje in haar linker oor gekregen had, 'c welk niet

alleen door pyn in den arm van die zelfde zyde,
maar nog door verfclieide andere zware toevallen

gevolgd wierdt, als pyn aan die gehee'e zyde van
't hoofd, pynlykbeid der geheele iinkerzyde van
't ligchaam , een droogen hoest , opftopping der
maandftonden, ftuipen, vermagering en ui tteering

van den linkerarm; alle deze toevallen hielden op,
wanneer men agt jaren daarna het' bolletje uit liet

oor haalde, ot'jèrv, iv, cent, /,
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met de vier volgende paren, waaruit de

armzenuwen geformeerd worden. §,

XXIV.
De oorpyn wordt dikwils verzeld met

pyn in de keel en moeilykheid in de

flikking , gelyk ook fomtyds de oorpyn
een gevolg is van de keelontfleking; dit

toeval kan verklaard worden uit de ver-

eeniging van het harde gedeelte der ge-

hoorzenuw met den derden tak van het

vyfde paar zenuwen §, XX, of ook wel

door het harde gedeelte der gehoorze-

nuw alleen, waarvan eenige takjes in

de keel en flokdarm zig verfpreiden.

Hier uit kan ook afgeleidt worden de
drooge hoest, welke 'erontftaat, wan-

neer men al te diep in het oor peutert»

.

5. XXXI, In de rotkoortfen doen 'er

zig fomtyds twee verfchynfelen op,
welke onze opmerking verdienen, als de

verduistering van 't gezicht, en de
doofheid. Om hier van eenige rede te

geven dient men op te merken , dat 'er

in deze ziekte eene vuile fcherpe ftofFe

in. de eerfte,wegen huisvest. Het tus-

fchenribbige en het dolende paar nu
hebben hunne voornaamfte verdeeling

in den onderbuik door middel van de
'^ 'i P 2 gan^.
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gangUones femilunares , welke uit de ver-

eeniging der gemelde zenuwen gevormd
worden , en aldaar gefchikt zyn om alle

de verfchillende vlegten voort te bren-
gen, die hier als van een middenpunt
ftraalswys nederdalen naar alle de deelen
van den onderbuik §. XXVI. Deze
twee gemelde zenuwknoopen moeten
dan als het middenpunt aangemerkt
worden, waarvandaan niet alleen deze,
maar ook nog andere verfchynfelen ,•

welke zig in deze ziekte opdoen , moe^
ten afgeleidt worden ; want de zenuwen
der eerfle wegen zyn aan de prikkeling

blootgefteld , hier door worden deze ze-

nuwknoopen in beweging gebragt , en
dus ook de twee paar groote zenuwen,
welke dezelve uitmaken.

' ' §, XXXII. Om nu de verduistering

van 't gezicht hieruit te verklaren, is het

noodzakelyk, dat ik tot den oorfpronk
van 't tusfchenribbige paar zelfs opklim-

men welke geformeerdwordt uit de ver-

«eniging van den tweeden tak van 't vyf-

de paar met het zesde paar §. XIX. De
tweede tak van hetvyfde paar nu heeft

één en denzelfden oorfpronk als de eerfte

tak- van 't vyfde paar, welke met het
der-
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derde paar gemeenfchap heeft door

middel van het ganglion lenticulare y

waaruit de w^ri;i ciliares voortfpruiten

,

die wederom zig vereenigen met het net-

vlies §. XVIII.

5. XXXIII. De doofheid wordt op
even dezelfde wyze bewezen door de

vereeniging, welke het harde gedeelte

der gehoorzenuw met den tweeden tak

van het vyfde paar heeft $. XIX. (q).

Zoo kan men ook nog de belemmering

in de fpraak, welke men veeltyds in de-

ze ziekte ook waarneemt , afleiden van

de vereeniging van den derden tak van

het vyfde en 't agtfte paar, welke bei-

den een zenuw afgeven, die zigi in de

P 3 tong

(cO Dcwvl het harde gedeelte der gehoorze-

nuw weinig tot de gewaarwording van 't geluid

fchynt te weeg te brengen, en ook geene onmid-

delyke gemeenfchap , voor zo ver ik weet , met het

zagte gedeelte van de gehoorzenuw heeft, zo

zoude men hier door in twyfiel kunnen gebragc

worden, of de doofheid wel van de gemelde ver-

eeniging kan afgeleidt worden ; maar wanneer men
opmerkt , dat het harde gedeelte de zenuwvezel-

tjes afgeeft tot de beweging van de fpieren in de

hoUigheid van den trommel, welke beweging der

fpieren tot het hooren zeer noodzakelyk is, zo

wordt deze zwarigheid geheel weggenomen.
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tong verfpreiden $. XX en XXII. (r).

5. XXXIV. Er zyn voorbeelden

,

dat fommigen, na een overtollig gebruik
van fpyzen blind, en na de fpysver-
tering wederom ziende wierden. Dit
toeval kan mede door de zenuwen ver-
klaard worden. De maag, welke 'er

zeer veele ontfangt van het dolende en
tusfchenribbige paar , wordt doorde veel-

heid van fpyzen zeer opgevuld, waar-
door

(r) Schoon ik (bewezen heb, dat deze zintui-
gen uit hoofde van medegevoel door middel van
de aangewezen gemeenfchap der zenuwen in haare
werking kunnen verhinderd worden; zo zoude
men kunnen vragen, dewyl ik ecne prikkelende
ftofFe in de eerde wegen als de werkende oorzaak
van deze prikkeling aangemerkt heb § XXXI ,

waarom wy dan in andere ziekten , daar ook de
eerfte wegen zeer vervuild zyn , deze zelfde ver-
fchynfelen, ten minden zo dikwils , niet zien te
voorfchyn komen ? Hier op kan men antwoorden,
dat in dit geval de zondigende ftoöe in de eerfte

wegen van één zo fcherpen en loogzoutigen aart

is, dat zy daardoor het ligcbaara van deszelfs krag-

ten of zintuiglyke bewerkingen vermindert of be-
rooft, 't zy zulks gefchiedt door 't medegevoel

,

gelyk wy reeds betoogd hebben, 't zy zulks ge-
fchiedt door verplaatfing van ftofte, 't zy door
vermenging van 't bedorvene met onze vogten

,

of door ontaarting van de vogten in 't gemeen

,

waardoor te weeg gebragt wordt , dat de dierlyke
geesten niet zodanig afgefcheiden worden , als net
wel behoorde.
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door deze zenuwen gedrukt worden»

Uit deze drukking nu kan men de rede

verklaren, waarvandaan de zodanige

blind worden na een overtollig gebruik

van fpyzen, zo men maar alleen agt

geeft op de gemeenfchap dezer zenuwen
met die van den oogbol, 't geen ik

5. XXXII. aangetoond heb. (s).

5. XXXV. De periodieke blindheid

kan op dezelfde wyze en door gemelde
vereeniging der zenuwen insgelyks ver-

klaard worden, dewyl na alle waar-

fchynlykheid de oorzaken hier van in

de eerde wegen fchuik. f. C- medicus
(t), welke de zitplaats van alle de pe-

riodieke ziekten in de eerde wegen
ftek, noemt verfcheide oorzaken op,
welke daar toe gelegenheid geven, als

P 4 I.

Cs) Men zoude, wel is waar, dit ook kunnen
verklaren door de drukking of door de opzetting
der vaten ten tyde van de fpysvertering , waar-
door de vaten in de oogholte met meerder bloed
opgevuld worden; maar dan is men wederom ge-
noodzaakt tot de zenuwen weder te keeren, want
deze opgezette vaten zouden als dan noodzakelyk
de zenuwen, welke tot het gezicht behoorcUj moe-
ten drukken, waar door de blindheid kan te' weeg
gebragt worden, zo lang de drukking aanhoudt.

(t) Zie zynè gefihkhte periodijcher krankheiten bl.

260—289.
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'I. de tegennatuurlyke vermeerderde aaiï-

doenelykheid der eerfte wegen. 2. Dè
Gal , welke aldaar 't zy in hoeveelheid

't zy in hoedanigheid zondigt, 3. Eene
verzameling van (lym. 4. Eene kwaade
fpysvertering. 5, De Wormen enz»- .

.

5. XXXVI. De tandpynen brengen
mede verfcheide deelen tot medelyden,
dezelve veroorzaken fomtyds een zwel-

ling en ontfleking in de wang; de ze-

nuwen van den tweeden en derden tak van
't vyfde paar, welke in de tanden zig

verfpreiden , geven hier toe gelegenheid,

om dat van deze zelfde zenuwen eeni-

gen zig ook in de wangen , fpieren van
't aangezicht, en in het tandvleesch ver-

fpreiden; waarom, indien de tandpyn
zwaar is, door deze prikkeling der zenu-

wen de uiteinden der flagaderen zaam-
getrokken worden, en hierdoor wordt
eene verftopping en ontfteking in die

deelen te weeg gebragt.

De tandpyn flrekt zig fomtyds tot

aan de ooren uit, ja zelfs gebeurt het,

dat de pyn in de aangedane tand gering

Js in vergelyking van die der ooren, 't

geen te weeg gebragt wordt door de ver-

cenigingen, welke het harde gedeelte

der
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dergehoorzenuwmet den tweeden en der-

derden tak van het vyfde paar maken §.

XXL — Hierdoor verligten ook fom^

mige geneesmiddelen de tandpyn , wan-
neer zy in de ooren gedoken worden.
De tandpyn brengt ook fomtyds de

oogen tot medelyden en veroorzaakt

ontfteking in dezelven , 't geen mede uit

de onderlinge gemeenfchap der zenu-

wen van de drie takken van het vyfde
paar moet afgeleidt worden,

Ö. XXXVII. Wanneer de tanden in

kinderen te voorfchyn komen, wordt
dit dikwils verzeld met buikloop , koort-

fen, brakingen enz. Het is ontegen-
zeggelyk , dat by de uitkoming der tan-

den de zenuwen van den tweeden en
derden tak van het vyfde paar, welke
zig in het tandvleesch verfpreiden , zeer

fterk geprikkeld worden door de ver-

fcheuring, welke de uitkomende tanden
aan het tandvleesch veroorzaken. De
derde tak van het vyfde paar nu veree-

nigt zig in de tong met het dolende paar

§. XXII; ja zelfs het tusfchenribbige

paar 3 't welk gedeeltelyk zyn oorfpronk
van den tweeden tak van het vyfde paar

$. XIX heeft , wordt hier door ins-

P 5 ge-
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gelyks geprikkeld , waardoor de uitein-

den der flagaderen in de darmen by tus-

fchenpozingen zaamgetrokken worden

,

en hier door meerder hoeveelheid vogt
in dezelven affcheiden en dus een buik-

loop veroorzaken. Maar wanneer de
prikkeling zo fterk is, dat daar door
eene geheele toefnoering van de flaga-

derlyke uiteinden der darmen te weeg
gebragt wordt, zo ontftaat 'er in plaats

van een buikloop, koorts, brakingen

ja zelfs fluiptrekkingen. Dit heeft hi p-

POCRATKS reeds waargenomen, dat

de kinderen op dien tyd door geene
ftuiptrekkingen aangetast worden, wan-
neer zy een buikloop hebben, om dat

daar door de vaten ledig worden, en
dus de zenuwen overal zo fterk niet

prikkelen kunnen,

^ §. XXXVIII. In de long-ontfteking

wordt de Lyder fomtyds by het fleu-

telbeen en fchouderblad pyn gewaar,
't welk moet afgeleidt worden van de
prikkeling, die de zenuwvezeltjes van
de longevlegt veroorzaakt, en daardoor
eene beweging in de tusfchenribbige ze-

nuw te weeg brengt , welke , n a dat dezel-

ve met het tweede paar der lendenen
zig
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zig vereenigd heeft, een tak afgeeft, die

zig in de onderfleutelbeen-fpier ver-

Ijpreidt.

De Hersfenen worden in de long-ont-

fleking fomtyds ook aangedaan; wan-
neer men agt geeft, dat het dolende en
tusfchenribbige paar, welke de longe-

vlegt formeert, met het vyfde paar ge-

meenfchap hebben, en dat dit vyfde
paar eenige takjes afgeeft aan het harde
hersfenvlies, zo behoeft men hierover

zig geenzins te verwonderen (u),

§, XXXIX. In de ontfteking van het
middenrift ziet men dikwils de hondslach
(ri/us 5örJo»/f/j) ontdaan , welke veroor-

zaakt wordt door de vereeniging van
het harde gedeelte der gehoorzenuw
met het tweede en derde paar der halsze-

nuwen, waarvan gedeel elyk de midden-

riftszenuw geformeerd wordt §. XXIV,
als mede door de vereeniging van 't vyf-

de paar en wel door middel van deszelfs

tweeden tak met de tusfchenribbige ze-

nuw, welke een takje afgeeft aan de
middenriftszenuw §, XXIV., waardoor

in

Cu) Dit kan ook afgeleid worden van den beletten
omloop des bloeds , dewyl inde long-ontfteklng 't

bloed zo wel niet door de vaten van de longen
kunnende vloeien, 'er als dan meerder bloed in de
vaten van de hei;^renen wordt opgehouden.
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in de fpieren van het aangezicht, waaraan
het vyfde en zevende paar takken afge-

ven, zodanige ftuiptrekkende bewegin-
gen voortgebragt worden, even als in het

lagchen.

De ontfteking der hersfenvliezen is

fomtyds een gevolg van de ontfteking

van het middenrift, 't welk door dezelP
de gemeenfchap voortgebragt wordt,
doordien het vyfde paar ook een ige tak-

jes afgeeft aan net harde hersfenvlies.

De pyn in het opperfle gedeelte van
den fcnouder vergezelt fomtyds de ont-

fteking van het middenrift; dit wordt
afgeleidt van het derde paar der halsze-

nuwen, welke, nadat dezelve met het
tweede en vierde paar van den hals de
middenriftszenuw geformeerd heeft, zig

verfpreidt in de bekleedfelen en fpieren

van het onderfle gedeelte van den hals ,

en het bovenlle gedeelte van den fchou-

der (v).

5. XL. Wanneer de maag lydt, wor-
den de hersfenen ook insgelyks aange-

daan: dehoofdpynen, raaskalling, dui-

zeling , roodheid van het aangezicht enz.

zyn

(v) Zie MONRO over de verfpreiding der zenuwen
^

Hadi. 157.
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zyn hier van de ukwerkfels. Om hier

van eenige rede te geven , dient men op

te merken, dat wanneer de zenuwenr

van de maag geprikkeld worden, ook-

de lever, milt, darmfcheihvlegt , welken

eenerlei oorfpronk hebben , insgelyks:

aangedaan worden , waardoor de vaten

in den onderbuik zaamgetrokken wor^r

den, en deze zamentrekking veroor-I

zaakt, dat het bloed in grooter hoeveel-?

heid naar het hoofd gevoerd wordt, en

dus de gemelde uitwerkfels veroorzaakt;

Men kan zulks ook afleiden van de ver^r

eeniging van het dolende en tusfchen-'

ribbige paar met het vyfde paar zenu-i

wen.
Het dolende en tusfchenribbige paar ^

waar uit de zenuwenjvan de maag voort^

komen, formeerenook de longevlegt , en

hiervan gaan eenige takjes af aan de

lugtpyp en flokdarm: hiervandaan is

aamborstigheid dikwils maar een uit-

werkfel van een kwalyk gefielde maag.

Hiervandaan ook de maag - hoest.

^]Dq longen worden niet alleen dpöiri

de maag tot medelyden gebragt, maar^

zjelfs ook het hart. Want de takjes, wel^

ke de hartvlégt uitmaken i komen insge-

lyks van het dolende en tusfchenribbige

.

paar.
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paar, 20 dat wanneer de maagzenuwen
geprikkeld worden, dan wordt deze
prikkeling insgelyks aan de hartvlegt

overgebragt, waardoor het hart eenig-

zins in zyne beweging belemmerd wordt

;

hiervandaan in dit geval de flaauwten.

De gemeenfchap , welke de maagvlegt

met de andere vlegten in den onderbuik
heeft, veroorzaakt, dat wanneer de
maag lydt, ook de andere ingewandenvan
den buik aangedaan worden, en in te-

genoverftelling, wanneer deze lyden,

wordt de maag aangedaan gelyk in 't

vervolg blyken zal. — Zoworaendoor
de gemeenfchap van de maagvlegt met
die van de lever de ongeregelde bewe^
gingen van de maag aan de lever mede-
gedeeld, waardoor eene meerdere hoe-

veelheid gal afgefcheiden wordt. —
Door de gemeenfchap van de maagvlegt
met die van 't darmscheil, wordt de
maagpyn aan de darmen medegedeeld.^ Dewyl eindelyk die zelfde vlegt on-

middelykvan het dolende en tusfchenrib^

bige paar afkomftig is , en dat deze zig

byna door het geheele ligchaam ver-

fpreiden , behoeft men zig niet te ver*

wonderen, dat de ongefteldheden in de
inaag fomtyds zweet verwekken, of in

te-
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tegendeel de uitwaasfeming beletten, de-

wyl door de aandoening van dit zenuw-
geftel de uitwaasfemende vaten zaamge-
trokken worden. b

§, XLI. De darmen ontfangen hunne
zenuwen van de darmscbeihvlegt , wel-

ke , even gelyk alle de anderen , uit de
vereeniging van het dolende en tusfchen-

ribbige paar afkomstig is. Hier van
kunnen alle de toevallen , welke het darm-
wee , verftropte breuk of kronkel in de
darmen vergezellen, afgeleidt wordeni— Zo worden de flauwten veroorzaakt
door de medegedeelde aandoening aan
de hartvlegt. — De ademhaling wordt
moeilyk door de ongeregelde bewegin-
gen , welke de prikkeling van de zenu-
wen der darmen aan de longevlegt te

weeg brengt. — De hik ontftaat uit

de gemeenfchap , die de tusfchenribbige

zenuw met de middenriftszenuw for-

meert. —• Er ontftaat fomtyds in

dit geval eene ontfteking in de lever

,

vermits de darmfcheilsvlegt met die

van de lever eenerlei oorfpronk heeft— De braking wordt veroorzaakt door
de gemeenfchap van de darmfcheilsvlegt

mee die van de maag. —- Er vol^
fOïïl-
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fomtyds een opftopping van de pis door

de vereeniging van de darmfcheilsvlegt

met die van de nier, waardoor de uitein-'

den der flagaderen in de nieren toege-

fnoerd worden , en de affcheiding van de

pis verhinderd wordt, •— De ophouding

van de pis in de blaas is fomtyds daar

ook een gevolg van, welke afgeleidt

moet worden van d^onderftedarmfcbeih'

vkgt, welke eenige takjes afgeeft aan de

blaas, waardoor dan in dit geval door

de prikkeling dezer zenuwen de (luit-

fpier van de blaas krampagtig zaamge-

trokken wordt, 't welk teweeg brengt >

dat de pis niet naar den wil kan geloost

worden, '
*-^— De uitwaasfeming wordt

belet, om dat de aandoening der zenu-

wen van de darmfcheilsvlegt aan het do-

lende en .tusfchenribbige paar overge-

bragt wordt, waardoor de uiteinden

der uitwaasfemende vaten van het gd-

heele ligchaam fterk toegefnoerd worden^
jö*— ; Het darmwee .gaat ; fomtyds over

tot het voeteuvel, doordien de prikke-

ling van dedarmfcheilsvlegt aan aêbeap*

•zenuTV overgebragt wordt, waardoor
de vaten rondom de geledingen verflopt

:JWorden, : M-- Hetdarmwee kan hoofd-

.^nen^^verwekken, dewyl de vaten in
"iii-i' de
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de ingewanden van den buik door dé
prikkeling der zenuwen als samenge-
trokken gehouden worden, waardoor
eene meerdere hoeveelheid bloed naar

het hoofd gevoerd wordt. — Einde-
lyk kan de prikkeling in deze gevallen

in het darmfcheilsvlegt zoo groot zyn,

dat het dolende en tusfchenribbige paar

zo fterk aangedaan worden , dat 'er fluip-^

trekkingen door ontilaan (w).

§, XLII. De ontfteking in de lever

brengt fomtyds een bloeding uit het

regter neusgat te weeg. Dit toeval

wordt afgeleidt van de regter tusfchen-

ribbige zenuw, waar uit de levervlegt

gedeeltelyk geformeerd wordt , die ge-

meenfchap heeft met de zenuwen in de
neus , door middel van de ramt nafales

fuperiores postici, welke uit de ramus
vidianus voortkomen §. XIX , die door
haare prikkeling eene verftopping in de
r. DEEL, Q. vaten

(w) Ik zoude hier nog kunnen byvoegen de
verklaring der toevallen van het jKolyk van Poi~

tou, maar zende liever den lezer naar monro
'verhavdeli7ig over de 'verfpreidingder zenuwen hladz. 175»
aanteek. (K7.), waarin de geleerde Heer co op-
man s volledig betoogd heeft, dat dezelve afhan-
gen van de aandoening van het tusfchenribbige
paar zenuwen.
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vaten van de neus veroorzaken , welke
als dan door bloeding gevolgd wordt.

De braking verzelt ook wel de ont-

fleking van de lever , vermits de lever-

vlegt met die van de maag een en den zelf-

den oorfpronk heeft, ja zelfs hebben bei-

de deze vlegten aan de poortier van de
maag gemeenfchap met elkander.

Van deze 'zelfde levervlegt kan men
ook nog afleiden, waarvandaan in de

fchrik en overmatige droefheid zeer

fchielyk de geelzugt kan geboren wor-

den door de krampagtige zamentrekkin-

gen dezer zenuwen.

§, XLIII. De milt heeft zeer veel in-

vloed op verfcheide deelen van de ver-

fchillende vereenigingen , die de milt-

vlegt met de andere vlegten in den buik

heeft. — De verftoppingen in de milt

verwekken fomtyds een lastig gevoel aan

de regterzyde van den buik , om dat de

miltvlegt met die van de lever eenerlei

oorfpronk heeft. — Deze verftop-

pingen gaan veeltyds met braking ver-

geld door de gemeenfchap van de milt-

vlegt met die vandemaag. — Door deze

zelföle gemeenfchap wordt ook te weeg
gebragt , dat wanneer de milt met een dik

bloed
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bloed opgevuld is, de ongeregeldebewe-
gingen, welke in dit ingewand ontflaan,

aan de maag medegedeeld worden, en
deszelfs poortier zig krampagtig toetrek-

kende, wordt 'er aan de lucht, welke in

de maag is, gelegenheid gegeven zig uit

te zetten, en opfpanning van winden
in de maag teveroorzaken. —— De by*

pocbondriaci hebben eene moeilyke a-

demhaling door de prikkeling aan de
longevlegt medegedeeld, welke even ge-

lyk de miltvlegt van het dolende en tus-

fchenribbige paar afkomflig is.

g. XLIV. Wanneer de nieren met
fteen bezet zyn , doen 'er zig mede ver«-

fcheide byzondere toevallen op, welke
van de vereenigingen , die de niervkgt

met andere zenuwen heeft, afhangen.— Somtyds worden 'er hartkloppin-

gen geboren door de aandoening van
de hartvlegt. — De pols is klein aan
de zyde van de aangedane nier, vermits

de tusfchenribbige zenuw met de hals-

zenuwen gemeenfchap heeft , uit welker
vier laatfte paaren de armzenuwen ge-

formeerd worden §. XXIV; door de
medegedeelde aandoening dezer zenu-

jyen worden de flagaderen in den arm

Q 2 ^aam-;
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zaamgetrokken , waardoor belet wordt ^

dat 2y niet gelyk te voren aan de
geregelde zamentrekkingen van het hart

gehoorzamen. — Er ontdaan colyk-

pynen en brakingen door de vereeniging

van de niervlegt met die van het darm-
fcheil en de maag. — De bal aan die

zelfde zyde wordt opwaards getrokken

door de vereeniging van de niervlegt

met de lendenzenuwen , welke eenige

takjes afgeven, die zig in de musculus

cremaster verfpreiden, waardoor deze

fpier krampagtig zaamgetrokken wordt

,

en dus de bal opwaards trekt, — De
opflopping van de pis wordt te weeg
gebragt door de prikkeling , die de ze-

nuwen van de niervlegt ondergaan. —
De pynen in de lendenen door de ver-

eeniging in de niervlegt met de lenden-

zenuwen. — Het nierenwee flrekt zig

fomtyds tot aan de tegenovergeftelde

gezonde nier uit, ja zelfs worden de
Lyders , fomtyds , maar alleen de pyn
gewaar in de gezonde nier: Wanneer
men opmerkt , dat de niervlegt van de
eene zyde met die van de andere zyde
gemeenfchap heeft, behoeft men zig

geenzins te verwonderen, dat de prik-

keling van de niervlegt aan de zieke ^y-

de
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de naar de tegenovergeftelde zyde over-

gebragt wordt , en de flagaderlyke uit-

einden van de gezonde nier zaamtrek-

ken , en dus aldaar pyn , als mede op-

(lopping van pis, veroorzaakt wordt.

5. XLV. Wanneer 'er een fleen in de

blaas huisvest, worden de Lyders een

jeuking of ook wel pyn aan het hoofd
der roede gewaar, 't geen veroorzaakt

wordt door de prikkeling der zenuwen
in de blaas en de vereeniging derzelver

met die genen , welke zig in het hoofd
der roede verfpreiden. — Uit hoofde
van de onderfte darmfcheihvlegt , waar-
van de blaas eenige takjes ontfangt

,

wordt de aandoening van dit ingewand
aan alle de andere van den onderbuik
medegedeeld, hiervandaan de brakin-

gen, hik, opzetting van den buik, be-

lette afgang enz, in de ophouding van
de pis (x). — Insgelyks wordt dezel-

ve ook medegedeeld aan den aars, om
dat derzelver zenuwen denzelfden oor-

fpronk hebben, — Wanneer men de

Q 3 pis

(x) Hiervandaan kan men ook afleiden de bra-
king, welke de Heer c 00 PM A NS in de koude,
pis waargenomen Iieeft. Zie m o n r o over de ver-

fpreidingder zemwen ^ hladz, 144. aanteek, (G 6.),
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pis met pyn loost, of gelyk by fommige
menfchen, wanneer zy op 't einde van
de pisloozing zyn , gebeurt , worden zy
kleine ftuiptrekkende bewegingen of tril-

lingen door het geheele ligchaam gewaar

,

't geen niet anders kan verklaard wor-
den als door de vereeniging der zenu-

wen van de blaas met die van het tus-

fchenribbige paar.

§. XLVI. De baarmoeder heeft geenen
minderen invloed op verfcheide deelen :

men ziet hier van de bewyzen in den
ftaat der zwangerheid en de opftop-

pingen der maandftonden. Alle de toe-

vallen te verklaren, welke daaruit kun-
nen voortfpruiten , zoude ons tot her-

haling brengen, ik zal dus maar alleen

melding maken van het medegevoel,
dat 'ef plaats heeft tusfchen de borsten

en dit ingewand : Want telkens als de
maandelykfche ontlastingen aanftaande

zyn, zwellen de borsten meer op, en (lin-

ken wederom, zo dra deze ontlasting

ophoudt; de veranderingen , die de bors-

ten ondergaan in den ftaat van zwan-
gerheid en na de verlosfing, zyn nogaan-
merkelyker. Zulks wordt veroorzaakt

door het tusfchenribbige paar, welke
zo
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20 wel aan de baarmoeder als aan de
borsten zenuwtakjes afgeven (y) : hier-

van kan ook afgeleidt worden , hoe de

kitteling van deeene, eene byzondere
gewaarwording aan de andere kan me-
dedeelen. — Onder alle de toevallen

,

welke de opftopping der maandftonden
na zig ileept, verdient de blindheid,

waar van onsw E B E r (z) een voorbeeld

oplevert, onze opmerking. Zo men
zulks van de aandoening der zenuwen
wil afleiden , kan het niet anders gefchie-

den , als door de medegedeelde prikke-

ling van de tusfchenribbige zenuw, wel-

ke prikkeling tot aan den oorfpronk
van deze zenuw overgebragt wordt, al-

waar dan de blindheid op dezelfde wyze
kan te weeg gebragt worden, zo als ik

§, XXXII. aangetoond heb (a).

d 4 §. XLVII.

Cy") Maar de opzwelling der borden wordt door
fommigen ook afgeleidt door de verceniging van
de inwendige mamflagader met de bovenbuiksflag-
ader.

(z) Ohfervat . Medic , Fascicul. II. pag. ÖO.

(a) Doch wanneer men opmerkt, dat door de
opftopping der maandftonden de ïr.asja van 't bloed
vermeerderd worde, waardoor de vaten in 't al-

gemeen meerder opgezet worden , zo kan éezQ
blindheid ook afgeleid worden van de drukking
der vaten in de oogholte op de gezichtzenuw.
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Ö. XLVII. De tegenwoordigheid van
wormen in de maag en darmen veroor-
zaakt zeer wonderlyke toevallen en ver-
fchynfelen , welker aantal zeer groot is

:

maar om van alle deze eenige rede te

geven , moet men vooraf flellen , dat de
prikkeling, welke de zenuwvlegten in

den buik hier door ondergaan , aan het
dolende en tusfchenribbige paar mede-
gedeeld wordt ; zonder welke de wormen
geene zo zonderlinge rollen in het lig-

chaam zouden kunnen fpelen , en zo een
groot aantal van toevallen en verfchyn-
felcn door medegevoel, in verafgelegene

deelen veroorzaken. Ik zal trachten al-

le deze toevallen uit de vereeniging der

zenuwen te verklaren. —- De walging

en braking als mede de groote eetlust

wordt afgeleidt van de plaatfelyke prik-

keling op de zenuwen. — De affchei-

ding van een bleeke pis of ook wel de
geheele opilopping van pis wordt ver-

oorzaakt uit de gemeenfchap van de
niervlegten met die van de maag en

darmfcheil, waardoor de flagaderlyke

uiteinden der nieren als zamentrekken

,

en naar den graad van zamentrekking

een bleeke pis afgefcheiden , of ook wei

in 't geheel opgeftopt wordt. — Er
zyn
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^yn voorbeelden, dat de opftopping

der maandllonden daarop gevolgd is

(b); dit kan afgeleid worden van de
onderde darmfcheilsvlegt, welke met
de bovenfte darmfcheil - en maagvlegt
eenerlei oorfpronk hebben. — De hik

ontftaat uit de vereeniging van het tus-

fchenribbige paar met het tweede, derde
en vierde paar halszenuwen, die de mid-
denriftszenuw uitmaken §. XXIV,
De zwakke tusfchenpozende pols, als

mede de huiverigheid over het geheele

ligchaam , door de ongeregelde bewegin-
gen, welke het tusfchenribbige paar aan
de vaten te weeg brengt. — De droo-
ge hoest (c) wordt te weeg gebragt door
de aandoening van de longevlegt , welke
uit de vereeniging van het dolende en
tusfchenribbige paar §. XXil. gefor-

meerd wordt; hiervandaan ook de
moeilykheid in de ademhaling in dit

geval. — De hartklopping en flaauw-

te door de ongeregelde medegedeelde
beweging van de hartvlegt, welke ins-

gelyks uit de vereeniging van het dolen-

Q5 de

Qb) Zie ROSEN VAN ROSENSTEIN hanJUi»
ding tot de kennis en genezing van de ziekten der kinderen

bladz. 439.

Cc_) Commerc, literar. Norimberg. An% 173a. fag% 4Ö.
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de met het tusfchenribbige paar ontftaat

ö. XXII. — De moeilykheid in de
flikking door de aandoening van de te-

rugloopende zenuwen, die van het agt-

fl:e paar afkomftig zyn §. XXII , welke
eenige takjes afgeven aan het keelgat

en flokdarm, De knerfing der tan-

den in den flaap uit de vereeniging van
den tweeden tak van het vyfde paar met
de tusfchenribbige zenuw. §, XIX, en
van den derden tak van het vyfde met het

dolende paar §. XX. De kitteling

in de neus ontftaat uit de aandoening,

welke de prikkeling van de tusfchenrib-

bige zenuw aan de rami najales juperio-

res postici §. XIX te weeg brengt. -

—

De hoofdpyn kan afgeleid worden
uit de vereeniging van het agtfte en tus-

fchenribbige paar met het vyfde paar

Zenuwen. — De belemmerde fpraak

en fprakeloosheid (d) wordt veroorzaakt

uit

(d) Zie abhaitdl. der koni7ikl. Akadem, der Wisfenfchaf.

%u Stokholm. 1747. hladz. UI. FORESTUSinzyn
werk de fehrib. cum morh. Epidetn. public, grasf. lih. 6.

verhaalt van een kind van twaalf jaren oud , dat

twee weken (lom bleef, en de fpraak weder kreeg

,

na een menigte wormen ontlast te Iiebben. Zo
vindt men nog een voorbeeld van ftom en doof-
heid door wormen in den onderbuik veroorzaakt

,

medegedeeld door den Heer r e n a u d in de he~

den-
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uit de vereeniging van den derden takvan
het vyfde met het dolende en negende
paar zenuwen , welke ieder takken afge-

ven in de tong §. XXIII; hieruit zoude
men ook nog kunnen afleiden de rede

van de overvloedige affcheiding van
kwyl in dit geval. De ruisfching

der ooren en doofheid uit de gemeen-
fchap van de tusfchenribbige zenuw met
den tweeden tak van het vyfde paar, en
deze met het harde gedeelte der gehoor-
zenuw §, XIX en XX. — De ver-

duistering van het gezicht en de blind-

heid (e) wordt verklaard uit de vereeni-

ging van het tusfchenribbige paar met
dentweeden tak van het vyfde paar, waar-
door dan de aandoening aan den eerllen

tak van 't vyfde paar, welke met het
eerfle en derde paar zenuwen in de oog-
holte zig vereenigt, medegedeeld wordt,
op dezelfde wyze als ik §, XXXII. ge-

zegd heb. Uit deze zelfde gemeenfchap
wordt ook afgeleidt de verwyding van
den oogappel, welke als een teeken van

wor-

dendaagfche Vaderlandfcbe 'Letteroejfenini. ifle deel. men"
gelw. bladz. I02.

(e) Nu onlangs heb ik een kind gezien, hetwelk
door blindheid aangetast is geweest, en volkomen
het gezicht wedergekregen heeft na de ontlasting
Van eene groote hoeveelheid wormen.
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wormen erkend wordt (f). — De val-

lende ziekte en ftuiptrekkingen kunnen
in dit geval niet anders voortgebragt
worden als door de flerke aandoening
van het tusfchenribbige paar , 't welk zig

door 't geheele ligchaam verfpreidt. —
Op dezelfde wyze moet ook de dolheid

verklaard worden, waarvan voorbeel-

den zyn (g) , en alwaar de prikkeling

van het tusfchenribbige paar zo fterk

is, dat daardoor de hersfenen zelfs tot

medelyden gebragt worden. — Er
zyn nog verfcheide andere toevallen (h),

wel-

Cf) Zie M o N R o over der verfpreiding deo xenuioen ,

hladz. 145. aanteek. (H. 6.) alwaar de Heer coop-
MANS dit verfchynfel zeer duidelylc verklaart,
en 'er nog eene waarneeming byvoegt van eene
vernauwing des oogappels door 'dezelfde oorzaak:
voortgebragt.

(g) Zie Ephemerid. natur. curiofor. Dec. 3. A. 3. oé-

ferv. 135. In den veidcogt van 't jaar 17Ó2. in

Duitschland, heb ik in het legerhospitaal de ope-
ning bygewoond van'tlyk vaneen Soldaat, wel-
ke aan eene volkomene dolheid geftorven was,
waarin de omgewonde darm geheel met wormen
vervuld was, welke rond en in een oneindig ge-

tal klompen in elkander gewikkeld waren.
(h) Zo zyn 'er voorbeelden , dat door wormen

in de maag en darmen de borften der zuigende
vrouwen opdroegen, waar van n. andry in

zyn Traite de la generation des vers dans U corps de

Vhommt pag, 82 é* Juivans twee waarneemingen
mededeelt , daar, na de ontlasting der wormen , het

zog
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welke door wormen kunnen voortge-

bragt worden, en die insgelyks door
de

zog wederom naar de borden te mg keerde.— Zo

heeft VAN DOEVEREN een kind van twaalf ja-

ren oud behandeld, 't welk na ecnige ftuipen en

een geringen trap van vallende ziekte , door een

allendaagfche koorts aangetast wierdt. Zie het meer-

gemelde werk vanROSEN van rosenstein,
hladz.. 443. — Men vindt nog een waarneeming van

een derdendaagfche koorts door wormen veroor-

zaakt , medegedeeld door n. andry, in zyu
reeds gemelde werk pag. 2c). — Myn geagte kunst-

broeder , de Heer ^•e.w.oh , Chirurgien Major in

dienst van dezen Staat, heeft my het geval mede-

gedeeld van een Soldaat, welke door koorts met
benauwde ademhaling, hoest, een onveranderly-

ke ftekende pyn in de zyde , zware hoofdpyn

,

en een volle en fterke pols aangetast wierdt; hy

wendde de hulpmiddelen tegen de ontlleking wel

is waar met vrugt aan , maar wanneer alles fcheen

overwonnen tezyn, openbaarden zig dezelfde toe-

vallen weder op nieuw , met even zo veel hevig-

heid; dit hield wel drie maanden by herhalingen

aan: eindelyk verdrietig over zyne vrugtelooze

pogingen , viel hem in de gedagten , of de wor-

men niet wel eenen diergelyken rol zouden kunnen
fpelen. De eenigfte teekenen , welke hem in dit

gevoelen verfterkten , waren eene opzetting in het

bovenbuiksryk , ongeftadige honger en een gevoel

van ledigheid omtrent de maag. Zyn E. beproefde

de wormverdryvende middelen ,
' en 'er ontlaste

zig eene groote hoeveelheid langronde wormen,
met maden en flym verzeld, waarop alle de toe-

vallen verdweenen. Zie daar een foort van ont-

lleking -koorts door wormen.— n. andry in

zyn meergemelde werk pag. 87. maakt ook gewag
van een lyder, welke door de ontlasting van een

worm
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de vereeniging der zenuwen kunnen ver-

klaard worden.

§. XLVIII. Er zyn nog een oneindig
getal verfchynfelen in vele ziekten; dan
uit al 't geen tot nu toe gezegd is, kan
men genoegzaam van alle de toevallen

,

welke in de verfchillende ziekten voorko-
men, rede geven: ik zoude ook telkens

genoodzaakt zyn tot herhalingen te ko-
men, dewyl vele ziekten één en dezelf-

de toevallen en verfchynfelen opleve-

ren; ik meen dus eenigzins aan het be-

doelde oogmerk voldaan en genoegzaam
bewezen te hebben, waarvandaan de
medelydenheid der deelen van 't men-
fchelyke ligchaam in ziekten afhangt.

worm aanftonds van" het zydewéé genezen
•wierdc. — Uit deze, en andere reeds gemelde toe-
vallen , fchynt he:, als of 'er geen een toeval was,
dat niet door wormen kan voortgebragt worden,
en hieruit blykt tefiens, hoe moeilyk het is om
ftaat te maken op de kenteekenen der wormen,
dewyl dezelve ook aan andere ziekten gemeen
zyn.

%0

GE-
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GENEES- EN HEELKUNDIGE

WAARNEMINGEN.
DOOR

y. S. G. DINCKLER.

EERSTE WAARNEMING.
Over de heilzaame kracht van den vluggen geest

van Ammoniac-zout f met zout van If^yn-

Jieen bereid en met gedistetleerde Oliën

vermengd , in een Joort van zwarte
Staar of in 't begin derzelve,

^IT^r is een foort van zwarte Staar
jjlj {Amaurojis), by ons veel gemee-

ner.

J. S. G. DINCKLERL
o B S E RVA T I o N E S MEDICI

ET CHJRURGICJE,

I, De virtute Spiritusfalis Ammoniaci vinoji

cum fale Tartari parati , oleisque atbe-

reis nupti , in Amaurojis quadem fpe-
cie, vel Amauroji incipiente.

vequentior est apud nos quam aliis in locis

Amaurofis fpecies, quae fabris, qui in officinis

fer-
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ner, dan op andere plaatfen, welk aan
zulke menfchen, die in de yzerfme-

derijen het ftaal bereiden , voorna-
mentlijk overkomt, en, naar alle waar-

fchijnlijkheid , veroorzaakt wordt door
de ongemeen fterke licht-ftraalen , die

van de groote vuuren affchitteren , en
het net -vlies van 't oog te fterk aan-

doen.

Ik heb niet een' enkelen, maar meer
dan twintig lijders , waar onder fommi-
gen die volkoomen flekeblind waren,
door het volgende middel genezen. En
niet alleen zoodanigen, maar die ook
door andere oorzaken een Amaurofis
begonden te krijgen.

In een verouderde Amaurofis heb ik

het niet beproefd, om dat ik my niet

kan

ferrariis chalybem paiant , pracfertim accidit , quai-
que procul dubio ab igne corufcante, radiisque

luminis vividisfimi in tunicam retinam forricer

agentibus, originem ducit.

Horum non unum vel alterum, fcd plusquam
viginti, quorum quidam viiu adeo orbati cranr,

ut manibus palpando incedendum esfct, hoc re-

medio a cajcitate liberavi.

Sed non hos folum , verura etiam alios , qui A-
maurofis ab aliis causfis oica? initio laborsbant, fa-

ïiavi. In Amaurofi vero chronica niiUum pericu-
lum
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kan verbeelden , dat voor 200 een on-

gemak , als het veele jaaren geduurd
heeft, eenig hulp-middel zoude wezen.
Door zachte laxeerende middelen

,

eenige dagen achter één gegeven, het li-

chaam van den lijder gezuiverd zijnde,

200 heb den wijnigen geest van SalAm-
moniac op de volgende wijze gebruikt.

Ik heb geen geest genomen , die met le-

vendige kalk , doch altoos die met zout
van wijnfteen bereid was, om dat de
eerst gemelde al te vlug is, deszelfs dam-
pen te fcherp zijn , en te fterke prikkeling,

ja zelfs ontfteking in de oogen kunnen
veroorzaken, wordende tot de genee-

zing wel eenige , doch geene al te fterke

prikkeling vereischt.

r. HEEU R In

Inm feci. Vix enim perfuadere mihi posfum dari

in tali malo, quod per plures annos adflixic, re-

medium.
Prc\;misfis laxantibus

, per aliquot dies adhibitis ,

Spiritu Sal. Ammoniaci vinofo hoc modo ufus fum.
In ufum femper traxi fpiritum, qui cum fale

li paratus erat, non cum calce viva, quia liic

nimis volatilis est, et vapores ejus acrimonia,
quam posfident, laedunt, vel oculos nimis irrita-

re 5 immo inflammare posfunt.
Ad fanationem enim requiritur irritatio, fed non

adeo vehemens , ut inflammare posfit.

In-
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In een once van gemelden geest,

mengde ik eenige druppels, b. v. twintig,

van de Oh Cataputiae , Rorismarini

of Letvendulae: en deed de Lijders een
fpongietje , in een Eau de la reine doos-

je, daar mede nat m.aken, en de reuk

daar van vijf, zes of achtmaal daags zoo
fterk opfnuiven, dat zij daar als be-

zwijmd of dronkig van wierden.

In een andere once van dezen geest

,

drupte ik twaalfdruppels olie van kruid-

nagels, drie of vier druppels olie van
kaneel en van foelij , en liet den Lijder

van dit, wel onder een gemengd, vijf

en twintig of dertig druppels in 't hol-

le van zijn warme hand gieten , en die

hand dan, half toe, tegen zijn kaak en
wenk-

Inftillavi unciaï hujus Spiritus , Olei Cajiput , vel

Lavendulae, vel rorismarini aliquot guttas , v. g.

XX., et ut fpongiam pyxidi olfactorias inclulam

eo humectarent, vaporemque fortiter naribus at-

traherent , ut temulenti et vertiginofi fere fierent

,

jusfi, et ut hoc per diem 5, ö, vel octies repete-

rent fuafi.

Inftillavi porre unciaj hujus Spiritus, olei ajthe-

lei Caryophyllor. gutt. XII. Cinnamomi et Macis

gutt. IIJ vel IV, jusfi ut volaï manus calidac

contractse , v. g. gutt. XXIV vel XXX. infunde-

rent j volaraque contractamitagen» et arcui fuper-
cili-
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wenkbrauw, het hoofd voor over gebo-

gen , zoodanig gefloten houden , is of

hij dat vocht in zijn hand fterk wilde

bezien, op dat de oprijzende dampen
daar van onmiddelijk tegen het openge-

houden oog zouden komen.
Maar men moet zorgen, dat maar al-

leenig de damp, en niets van den geest

zelfs, in 't open gehouden oog komt.

Als deze damp wat al te fterke prik-

keling in 't oog veroorzaakt , moet de

Lijder wat minder vocht in de holte van

zijn hand doen , en dezelve niet zoo ge-

floten, of wat verder van 't oog af-

houden.
Indien beide de oogen aangedaan zijn;

R 2 moet

ciliari applicarent, capite inclinato, oculo aperto,

ac fi in volam infpicere vellent, ut fpatium illud

intra fuperiorem genai pai-tem , et arcum fupercili-

arem vola manus contracta claufum qiiafi esfet, et

vapora Spiritu adfcendens in oculum dirigeretur,

Sed nihil Spiritus oculum ingredi debet , folum-
inodo vapor , et oculus non claudendus eft.

Quod fifiat, ut oculus a vapore nimis irritetur,

ut aeger ferre non posfit, vola manus parumpcr
deorflim removenda, ut aliquid vaporis oculum
praetermeare queat , vel posfunt pauciores gut-
tae volae in posterum infundi.

Si uterque oculus vifu privatus vel hebes est,

va-
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moet ook door beide de neusgaten de
geest opgefnuifd , en aan beide de oogen
de damp daar van geappliceerd wor-
den , drie of viermaal daags , en zulks

acht , veertien of meer dagen achter een.

Terwijl dit middel gebruikt wordt,
moet de Lijder zich voor koude , al te

fterken licht, en zwaar te verteeren zijn-

de voedfels wachten.
Terwijl de geheele oogbol dus geprik-

keld wordt , zoo wordt de Tunica Sckro-
tica , en het vlies 't welk de gezicht zenuw
omvat, ook geprikkeld, waardoor deze
zenuw het zelve wordt aangedaan , het
welk in lammigheid van andere zenuwen

,

de wrijvingen, fpaanfche vliegen, blaar-

trek-

vapor in utrumque immittendus est, modo in
hunc, postea in alium, ld quod per diem ter vel

quater peragitur. ütrumque, attractionem vide-

licet per nares , et immisfionem vaporis in oculos,
per octiduum, 14, vel etiam plures dies continu-
ari fuafi.

Dum hoc utuntur, utfrigus, luminis vehemen-
tiam, et alimenta digestu difficilia vitent, fuafor

fui.

Toto oculi bulbo irritato, irritatur fclerotica ad
nervum opticum extenla, hincquoque vagina mem-
branacea hujus nervi, qua irritatione fn hoc nervo
idemefficitur, quod in aliorum nervorum paralyfi

prai-
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trekkende en andere diergelijke prikke-

lende middelen te weeg brengen.

TWEEDE WAARNEMING.

Over een Phosphorisch licht, door de uitvloei-

felen van menfchen veroorzaakt , en van

de belediginge y door deszeifs aan-

porringe te weeg gebragt.

Een jongen van veertien jaar ging naar

bed, in 't welk zijn jonger zuster zich

even te voren neergelegd had. Achter
over leggende en zich willende toedek-

ken, zag hij op den deken een bolletje

vuur. Hij wilde dit met de hand daar

R 3 af

prccftant alicc irritationes v. g. frictiones, finapis-
mi, cantharides, urticationes etc.

II. De lumine Phosphorico ab hominum ef*

Jluviis ortOf et de taftone ab ejus

imputfu inducta,

Puer XIV annos natus lectum, in quem brevi
ante foror ejus natu minor ingresfa erat, petit.
Corpore refupinato, antequam ilragulum impone-
retj conspicit in eo globum igneum: manu eum

fcric
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afdoen, wanneer de bol zich verlengde

en als een blaauwe flreep zich vertoon-

de. Zich wederom achter over leggen-

de , zoo werdt het vuur naar hem toe be-

wogen, viel op zijn buik en brandde
hem eenigfins, hij fchudde het met zijn

hand daar af, en van den deken, wan-
neer het verdween. Hier op dekte hij

zich toe , en fliep den geheelen nagt ge-

rust, 's Anderen daags 's morgens wak-
ker geworden zijnde, voelde hij pijn in

zijn buik, die dik en hard geworden was.

De Ouders over dit geval zeer aan-

gedaan, kwamen met den jongen mij

confuleeren , op dat ik de dikte en har-

digheid van den buik zelfs zoude zien.

Door

ferit aftragulo remoturus, qnomotuglobns oblon-
gus fic, et Itriam cairuleam formac. Post iterum
fefe refupinat in lectum, ignis a Itragulo verfus

eum movetur, in iibdomen ejus incidic, cique

•fenfum ustionis iraprimit : ignem, qui in ftragulo

remanferatj iterum manu percutit, quo facto ex-
tinguitur , et evanescit.

Hoc peracto ftragulum imponit, et tranquilleper

totam nocteni dormit. Mane expergefactus fen-

tit dolores in abdomine, quod intumuerat, du-
rumque evaferat,

Pueri parcntes hoc phcenomeno perterriti me
confulunt, puerumquc iocum ducunt , ut abdomi-
ïiis intunicscentiam duritiemque ipfe viderem.

Ad-

, 1
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Door ontbindende {discutientia) en h"
xeerende middelen , zijn deze twee toe-

vallen ras verdweenen.
Een Molenaar , die tot laat in den nagt

gemalen had, ging ten twee uuren mid-
dernagt te bed, daar zijn broeder vijf

uuren te voren ingegaan was. De
kaars uitgedaan hebbende, en zich wil-

lende toedekken, zoo zag hij aan het

dekfel eenig vuur, 't welk op het la-

ken vallende, zich eerst in kleine bol-

letjes, als groote druppels, verfpreidde,

die wederom tot één kwamen en toen
verdwenen. Hij voelde niet de minste
warmte aan het laken, daar het vuur
op geweest hadde , doch wel als of 'er

R 4 eeni-

Adhibui laxantia, et discutientia, et durities

tumorque remediis facile cesferunt.
Molitor, qui in lèram usque noctem pinferat,

hora circiter iecunda post mediam noctem lectum
petit, in qao frater cjus quiuque ante horas ^z'io.

repoluerat. Extinctacandela, dum ftragulum ele-

vat, videt fub èo ignem vividc lucentem, qui fe,

dum ftragulum el evat, dividit et expandit. lUe
ignis , qui in linteo fuperiori ha^rebat, mutatur in
globulos, qui tanquam guttaï crasHe decidunt in

linteamen infcrius, in eoque in unum coëunt,
quo facto ignis evanescit. Manu contrectat illum
linteaminis locum, in quo ignis apparuerat, nihil

feutit caloris , fed locus ille ei aliqua pinguedine
ob-
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eenige vettigheid aan was. Dit verfchijn-

fel heeft iets meer dan een minuut ge-

duurd.
Deze twee waren arme geringe men-

fchen , die niet dikwils hunne bedden ver-

fchoonen , en daarom door 't zweet en
vette ziltige uitwaasfemingen vuil waren

:

Deze ftoffen door de warmte in bewe-
ging gebragt, en onder het dekfel beflo-

ten , begonnen te lichten, toen , door het

opflaan van het dek , daar de buiten lucht

bijkwam, en dus aan dezelve een uit-

gang verleend werdt.

Ik kan verzekeren , dat deze twee ver-

fchijnfels waar en waarachtig zijn : want
heb moeite gedaan om dezelve behoor-

lijk

obductus esfe videbatur. Phceuomenon hoc luci-

dum per minutum et quod excedic durabat.

Hi, quibus hasc accidcbanc, erant inferioris con-»

ditionis homines, qui lintea vel ftragiila raro mu-
tare foliti funt. hinc ea fudore, perfpirabilique

oleofa, falinaque materia fqualebann. Ha^c mate-
ria calore in motum acta, et fub ftragulo inclufa,

turn demum lucere incipiebat, quum ftragulo re-

moto aëris exierni accesfus concederetur, et tran-

fitus vaporutn oleoforum calidorum in aërem frigi-

diorem fieret,

Quod vero ha'.c ita , uti narravi , acciderint,

f)rQ
certo asfeverare posrura. Omnem enim curam

n indagando adhibuij ut certus fierem, eos, qui
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lijk te onderzoeken, en verzekerd te

zijn, dat deze menfchen, zijnde eer-

lijke en geloofwaardige lieden, door
hunne inbeelding niet bedrogen waren.

Bij deze gelegenheid zijn meer histo-

riën van diergelijke phosphorifche lich-

ten , die op eenige leden gevallen en ziek-

ten veroorzaakt hadden, mij in gedach-

ten gekomen , die ik altoos voor fabelen

gehouden had ; maar nu ben ik van de
waarheid dezer lichten overtuigd, en
dat dezelve ongemakken kunnen veroor-

zaken, zonder dat men die enkel en
alleen aan den fchrik daar over behoeft

toe te fchrijven.

R 5 DER-

hccc obfervamnt , fenfibus fuis deceptos non fiiis-

fe , et funt pra3terea viri honesti , fideque digni.

Qua occafione varis? mihi in mentem inciderunt
historia3, quac mihi olim narratse fuerunt de ejus-
inodi phosphoreis lucibus , quaï motu verfus hoc
vel illud membrum hominum act» varios morbos
induxerint, quas vero fusque deque et pro fabulis

commentisque habueram. Nunc vero perfuafus fum
posfe. ejusmodi phosphoreos ignes impetu fuo in
corpora humano morbos producere, vel minimum
illud graviter et male afflcere absque eo, ut id
terrori folum adfcribendum fit.

III.
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DERDE WAARNEMING.

Over een foort van doofheid , waar in het ge^

tuid wet duidelijk gehoord werdt , doch de

toon van *t zelve y die tot de zamen-

fpraak noodig is , niet kon on-

derfcheiden worden.

Een Smit, acht en twintig jaren oud,
en anders gezond , en die nooit aan ee-

nige rheumatique pijnen onderhevig was
geweest, kree?, nu drie jaaren geleden

,

zeer onverwaent en zonder dat hij het

aan eenige oorzaak kon wijten, een ge-
ruis en geklop in 't linker oor, die na
eenige weeken verdwenen; doch twee

wee-

III. De furditatis fpecie, qua fonus quidem

distincte percipi , foni vero modijicatio

,

qua ad loquelam requiritur, diS'

tingui non poterat,

Faber ferrarius XXVIII. annos natus, cjctera

fanus , qui nunquam Rheumatismis obnoxius fuic

,

tribus abhinc annis ex improvifo , ut nullam ejus
indicare posfet causfam , tinnitu et fufurro in aure
finistra corripitur, qui aliquot post dies quidem

eva-
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weeken na dien met zwaarte en duize-

lingen in 't hoofd wederom kwamen,

Een herhaalde aderlating verzachte

deze toevallen wel wat , doch nam die

niet weg. Het geruis en geklop in 't

linker oor, de zwaarte en duizeling in

't hoofd, kwelden bij aanhoudenheid

den Lijder. Na den flaap waren die

twee ongemakken erger, doch over dag

wederom wat beter, en zijn dus tot he-

den, dan eens wat beter dan eens wat

erger, blijven aanhouden.

De Lijder is tegenwoordig aan 't lin-

ker oor bijna volkomen doof, niet dan

de flerkfte geluiden hoorende : doch de

toeftand van 't rechter oor, is als volgt.

I. Hij hoort geen geluid, dat verre

van

evanescebat, elapfis vero XIV. vel XV.diebus cum
vertiginc capitisque gravitate coiijanctus redibat.

Venjc fectio repetita hasc fympcomatamitigavit,

fed non fustulit; tinnitus et fufurrus in aure fmis--

tra, vertigo capitisque gravitas identidem raoles-

tabant. Post fomnum capitis gravitatem majorem

fentiebat, per diem minorem, et ha2c cum vertir

gine huc usque , modo vehementius modo levius^

adflixit.

Nunc aure finistra fere plane furdus est, ml mfi

fortisfimos fonos percipiens, in aure dextra vero

haic est auditus conditio.

I. Nullum fonuma corpore quodam excitatum,
quod
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van hem afveroorzaakt wordt, en waar
van hij het geluid verwekkende lichaam
niet zÏGn kan.

2. Hij hoort echter het flaan van een
klok, en telt de flagen, fchoon een half

uur van hem af.

3. Ineen kamer of vertrek zittende,

200 hoort hij alle geluiden , het zij zacht

of hard , fcherp of dof, zeer wel en on-

derfcheidendlijk.

4. Hij onderfcheidt de geluiden , ofde-
zelve zijn van iemand die fpreekt , van
een ketel die kookt, of van een vogel,
die in een kooitje zingt enz,

5. Doch fchoon hij alle die geluiden

dui-

qnod adeo remotum est, ut illud videre nequeat,
percipit.

2. Audit tarnen ictus mallei in campanam ab ho-
rologii motu ortos, ictusque numerat, licet dis-

tantia dimidias horaj ab eo fiant.

3. In hypocausto vel conclavi, fonos omnes be-

ne et distincte percipit, five fint acuti five gra-

ves , five fortiores five obtufi , immo etiam levis-

fimos.

4. Distinguere etiam potest utrum fint foni lo-

quentium et verborum , five alii foni , v. g. aheni
in fornace bullientis, cantus avis in cavea laten-

tis etc.

5. Licet itaque fonum quemvis clare et distin-

cte
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duidelijk en onderfcheidendlijk hoort ^

^ het eene geluid van het andere kunnen-
I de onderfcheiden, zoo hoort hij echter

de toonen niet van het geluid , die men
in het fpreeken gebruikt ; hij hoort wel
dat 'er woorden gefproken worden,
maar hij hoort niet wat voor woorden.

6. Doch zoo iemand, digt bij hem
gekomen zijnde, met een luide flem,

digt aan zijn rechter oorfchreeuwt,zoo
hoort hij niet alleen de woorden, maar
onderfcheidt die ook, en verftaat wat
'er gefproken wordt.

In den gehoorweg heb ik niets onna-
tuurlijks gevonden.

Hier uit blijkt

;

I, Dat de gewaarwording van 't ge-

luid verfchilt van de gewaarwording
der

cte percipiat, et hunc abaliodistinguat, non tarnen

eam foni modificationem percipit, quas ad loque-

lam conftituendam requiritur. Scit quidem quod

fint verba pronunciata, fed nescit qua^nam verba.

ö. Quod fi quis prope ad eum accedit, vocem
intendit, et fere in aurem dextram clamat, tune

verba audit, distincte audit, et intelligit quid lo-

cutum fuerit.

In meatu auditorio nullum vitium obfervavi.

Ex bis patet,
Perceptionem foni a perceptione modificationis

foni 9
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derverfcheidentoonen, die in'tfpreeken

voorkomen en noodzakelijk zijn. Want
volgens No. 3, 4, 5, hoort de Lijder,

fchoon moeilijk, wel geluid, doch niet

de toonen.

2. Dat de gehoorzenuw om eenig

geluid te kunnen hooren, niet noodig

heeft zoo fterk aangedaan te worden,
als om de verfcheiden toonen van dat ge-

luid te kunnen onderfcheiden volgens

No. 5 en 6. Het welk ook de onder-

vinding ons op d€^e wijze leert: Als
wij iemand zoetjes hooren fpreeken,

doch echter niet kunnen hooren, wat
hij zegt, zoo wenden wij het oor naar

hem toe, houden ons zeer ftil, om door

geen ander geluid geftoord te worden

,

en

foni, quas ad loquelam confcituendam necesfaria

est, difterre, ut Ibnus quidem distincte percipia-

tur, modificatio illa vero non percipiatur (per
mim. 5. 4. 3.)
Ad foni pereeptionem distinctam requiri actio-

nem minorem in nervum, ad verborum et foni

modificationis pereeptionem , majorem (per num.
5. et ó.)

ld quod nos etiam experientia hac ratione do-
cet: quando audimus fonum fubmisfe loquentis,
et verba non intelligimus , rune aurem verfus eum
locum dirigimus, quieti fumus, ne alia perceptio

nos
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en fpannenhet oor, waar door wij dan
ook de woorden kunnen verftaan.

Waarom is 'er nu een fterker aandoe-
ning van de gehoorzenuw noodig om

^
de toonen te kunnen onderfcheiden , dan
om alleen eenig geluid te hooren ?

De [duizeligheid , zwaarte in 't hoofd
en als dronkenfchap, toonen duidelijk,

dat by dezen Lyder al te groote hoeveel-

heid van bloed naar de binnenfte vaten
van de hersfens geklommen was , waar
door de gehoorzenuwen , inzonderheid
aan haar begin gedrukt, en, door die
drukking, als verdooft worden.
Waarom wordt een doove de trillen-

de beweging der lucht, door het fpree-

ken

nos turbet, et quafi auditum intendimus, et turn
demum melius verba diftinguimus.
Cur itaque foni modificatio majorem reqnirit ac-

tionem in nervum, ut ea percipiatur, fonus ipfe
vero leniorem?

Indicat fine dubio vcrtigo, capitis gravitas, ac
temulentia in hoc sgro fanguinem nitnia copia ad
eucephali interiora vafa delatum, ex eaque con-
gestione determinatam ortam esfe compresfionem
nervorum acusticorum, et quidem circa eorum
originem, qua compresfione actio eorum hebe-
tatur.

Quare fiirdus motum aëris tremulum per loque-
lam
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ken veroorzaakt, door zijn tanden ge-

waar , dewelke hij door zijn ooren niet

gewaar zou geworden zijn?

En als het gehoor ontftaat, door een
trillende beweging der lucht , werkende
op de gehoorzenuw , waarom hoort men
dan niet even goed, als die trilling in

het oor, fchoon van het trommelvlies

en gehoorbeentjes beroofd , gebragt

wordt, als dat die door de tanden aan
de gehoorzenuw medegedeeld wordt ?

VIERDE WAARNEMING.

Over een wanjlaltig P^eium Patatinum,

Een Meisje, nu drie en twintig jaaren

oud,

lam excitatum per dentes percipit ,
quum eundem

motum in aurem delatum non percipiat? fi audi-

tus oriretur a determinaco motu aêris tremulo in

nervum acusticum agente, quare non ajque perci-

pitur, quando in aurem tympano et auditus osfi-

culis orbatam detèrtur, quam quando per dentes

ad nervum acusticum derivatur ?

IV. De Veli Palatmi deformitate»

Puella 23 annos nata labio leporino deformis in

lucem
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oud , was met een haazen mond gebo-'

ren, die door een oude vrouw, doch zeer

kwalijk ,
gehegt was.

Dewijl zij fterk door haar neus fprak,

200 werd ik nieuwsgierig om in haar

mond te zien , wanneer ik het vlies ach^;

ter aan het gehemelte {Velum Palati-

num) zeer wanfchapen en van een na-

tuurlijk verfchillende bevond te zijn.

Daar het in een natuurlijken ftaat

dwars boven de ftrot recht op en neer

hangt, zoo hing dit aan elke zijde van

de keel , en die plaats daar de beende-

ren van het gehemelte te famen gegroeid

zijn, was maar met een ftijf vlies be-

kleed. Aan elke zijde van 't gehemelte

hing een vlies , naar het Velum gelijkende,

dat aan de zijden van de keel vast was.

r, DEEL, S Niet

iuceni edita fuit. Conglutinatum id quidem erat

ab anicula, fcd male. Quum nimium per pares lo-

queretur , inducehar ut in fauces cjus infpicerem,

Hic velum palatinum admodum defortne et a natu-

rali conditione recedcns vidi. Quum enim natura-

liter transverlim pendulum 'fic, hoc abutroqüe fau-

cium latere pendulum erat, et regio illa, qua psj^

palati concreta funt, merabrana tantum^firmiteryè-

lliente tecta erat. Ab utroque latere osfium pa-

lati velum quoddam five membrana pendebat, velo

fimiUs, quac ad faucium latera adhasrebat, Haud ita

Ion-
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Niet verre van den wortel van de tong,

hadt dit vlies twee uitwasfen, aan elke

zijde een, die zeer rood waren, en naar

de lel (Uvula) geleken.

Het zig 'er ten naasten bij uit, als ik

hier wat ruw geteekend heb

:

a. Het boven fte gedeelte,

^: daar de beenen van 't

"mIS^^ gehemelte te famen
• •^z£5^ gevoegd zijn.^ b b. De twee zijden van 't

vlies , vast aan de keel.

c Deszelfs kleine aan-

hangfels.

d. De wortel van de tong.

Die

longe a radice linguas duas erant in hoc velo appen-
dices tanquam procesfus breves , in quovis latere

una, quai rubicund^e erant, et parva; uvulae fimi-

les.

Ejus facies fere hasc erat, quam mditer tantum
depingere posfum

a.) Superior pars, ubi os(a pa-

lati unita funt.

bb.) Latera pendula veli faucium
lateribus adiiasrentia.

cc.) Appendices ejus parvJB.

d.) Lingu£ radix.

Hoc
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Dit gebrek aan het Felam Palatinum

kon uit de inbeelding van de moeder
niet ontftaan, want hetzelve was, eer

ik het aangewezen had , aan de moeder
en dochter onbekend. De moeder hadt

nooit iets diergelijks gezien of daar van

gehoord, gelijk ik mij ook niet kan her-

inneren , van te voren iets dergelijks ge-

zien te hebbén. Het is derhalven waar-

fchijnlijk , dat dit gebrek, van heteerfte

beginfel van de formeering van de Vrucht,

reeds geweest is, en dat toen reeds de

fpleeting van de lip , tot aan het Velum
Palatinum doorgegaan iSé

s 2 ynp
ii,k*ii

Hoc veli vitium ex matris iniaiginatlone ortum
trahere non poterat. Nam matri aque ac puellas

id ignotum plane erat usque dum illud viderem et

radicarem. Mater llmile quid nunquam viderat, vel

audiverac, nee ego me tale quid huc usque videre

memini.
Vero itaque fimile est, hoc vitium in prima con-

figüratione et primis ftaminibus adfuisfe, vel illis

inductum esfe, ut, uti labium fisfum erat, bacc

fisfura per velum quoque palati pergeret.



ij6 J, S. G. DiNCKLER GFNEES- EN

;• VIJFDE WAARNEMING.

^Fan een Kind met een Darmbreuk geboren,

yDen 14 Mei 'sjaars 1771, zag ik een

jongetje , dat , daags te voren , met een
breuk geboren was.

De Vroedvrouw verhaalde, dat hij,

natuurlijk en eerst met het hoofd , voor-

fpoedig terweereld gekomen was: doch
toen zij hem afwaste, hadt zij gezien,

dat de rechter zijde van het zakje rood
en gezwollen was.

Ik vond hetzelve veel dikker, dan aan
de linker zijde , die natuurlijk was : en als

ik de dikte met mijn vingers betastte, en
naar den buik drukte , zoo hoorde en voel-

de

V. De Hernia Congenita,

Die XrV Maji anni 1771 vidi puerum die prae-

gresfo cum hernia congenita natum. Referebat
obftetrix eum naturali modo capite praïvio facili

felicique partu enixum esfe. Quum eum mundarec
et lavaret , fe vidisfe dextrum Icroti latus tumidius
et rubicundum fuisfe.

Videbam id ipfe multo tumidius latere finistro',

quod naturale fere erat. Quum tumorem digitis

tractarem, et verfus annulum premerenij digitis

feü'»
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de ik eenig geruis (Strepitus) als of daar

lucht in befloten was.

Als liet Kind fchreide, wierd deze

rechter zijde van het zal?je niet alleen

dikker , maar ook harder ; als ik , het

fchreien ophoudende , door een zachte

drukking het wederom trachtte intebren-

gen , begon het aanftonds op nieuws te

fchreien, de dikte vermeerderde, en

het zakje blonk door 't betasten.

Ik vond dien dag geen van de balle-

tjes, noch in 't zakje, noch in de lies-

fchen. Aan de linker zijde was geen
gezwel , en dat die wat dikker , dan na-

tuurlijk ,fcheen , wierd maar veroorzaakt

door de opfpanning van de rechter.

S 3 Ik

°>?«S2P*S3

fenticbnm, et audicbam ftrepitum quemdam, ac fi

aër intus concentus esfet.

Quum pulio ejulare incipiebac , fcroti dextrutn

latus, ante quidem tumidum fed mollius, raagis

turgere et expandi incipiebat, et quando ejulatu

ceslante leni contrectatione & presfione turaorem
imminuebam, ejulatu tumor iterum augebatur, ut
ïcrotum ad tactum reniteret.

NuUos hoc die inveniebam tefticulos, nee in

fcroto, necinguine , in latere finiftro nullus tumor
apparebat: pauUo quidem turgidius apparebat, fed

ld a latere dextro finiftrum paululum extendente et

ele-
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•" ïk liet Iret jj^ltje floven met wijn , daar
yofemarijn en majolijn in gekookt was.
f^ 'Den 15 Mei, zijnde den derden dag
na de geboorte, vond ik niets veran-

xlerd : de dikte , op ^Iderhande wijze ge-

drukt , verwekte geen pijn , hetwelk ik y

daags te voren, niet had-de kunnen on-

derfcheiden , om dat het kind fchreide,

200 dra ik het maar bezag ofbetastte. Het
zakje fcheen wel wat grooter en meer
opgezet, doch door de drukking, merk-
te ik geeii geluid. Het kind was gerust

en ftil. De dikte in 't zakje wierd door
-^e drukking niet kleiner, doch die in

de liesch, Icheen mij minder, dan giste-

|:en-

.

>' De Vroedvrouw hadt, op dien ochtend,

de

plev^nte oriebatur. Scrotum vino cum majorana

'et roirniarino cocto fovcndLira jusfi.

Die XV. tertio a pareu nihil mutatum invcni.

TTumor nihil dolebat , quocunque modo pr^me-
rem , idquod pridie diftingnere non poteram, quia

ihfans ejülabat qiium vidcrem et palparem. Scro-

tum mihi quidera videbatur paullo tumidius et re-

pletiiis ac pridie esfe. Presfione nullum percipie-

bam itrppitum : quietus erat infans. Scroti tumor
presfione minus imrninuebaturi fed tumor in in-

gi^nè rnihi liodic minor esfe videbatur.

'(^jtetrix höc mane feroti comprcsfione tumorem
snaxima ex" parte rcpulferat.
'^^ 0.b-
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de dikte van 't zakje door drukkingvoor

een groot gedeelte verdund.

Het kind was heden en gisteren eene

groote kwantiteit meconium kwijt ge*

raakt, hadt veel winden gelost, en was
voorts zeer welvarende.

Ik vond het zaad-vat {Funiculus Sper*

maticus)aan wederzijden, tot het onder-

de gedeelte van het zakje uitgerekt, en

in een eijrond lichaamtje eindigende, 't

welk de balletjes waren.

Alles bleef dus tot de zesde week , wan-
neer wij het lijdertjeeen band aandeeden.

Hij was nu en dan aan eenige toevallen

,

die den gebrokenen eigen zijn , onderhe-

vig , als hardlijvigheid , zwelling en har-

digheid van 't zakje, brakingen en ^ijn

in den buik , dewelke hij door fchreien

S 4 te

Tnfans hodie ac heri magnam meconii quantita-

tem fponte dejecerat, flatus copiofos emittebat,

cajrera optime valebat.

Tactu percipiebam funiculum fpermaticnm , fere

usque ad fcroti parcem inferiorem ex.tenrum , et

parvis corporibus femiovalibus terminatum
,

quai

tefticuli erant, idque in utroqne latere.

Pufio poftea usque ad VItam feptimanarn, qua
faiciam firmiorem applicabamus, aliquoties fympto-
matibus hernioforum adfligebatur, alvi obftructio-

ngc, icEoti infigni tumore^t duritie, vomitibus, et

ven-
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te kennen gaf, doch die, door ontlas-

ting van afgang, wederom verdwenen.
öfiHet blijkt uit het bovengemelde, en
uit het geluid of gerommel, dat ik den
eerflen dag ondervond , als ik daar aan
drukte, dat het een darmbreuk, {Efite-

rocele)'W2iS, met welke het kind ter wec-
reld was gekomen. r^

-''-^ 'ZESDE WAARNEMING.
^^ Over een genezen Kropgezivel.

Een Kropgezwel (Struma) zoo groot
als een vuist , heb ik in een Vrouw van
pmtrent 40 jaaren , enkel en alleen door
het Extracium Gcutae, en fomtijds eeni-

nige zachte purgeermiddelen tusfchen

beide gevende, 200 volkomen genezen,
dat 'er niet het minfle teeken van over-

gebleven is.

ventris doloribus, quos ejulatu indicabat, qua; al-

vo referata evanefccbant.

Erat itaque hernia congenita Enteroccle , id quod
etiam ftrepitus, quem Üatim initio animadverd

,

indicavit.

V I. De Struma Sanata^

Strumam pugni magnitudine in mullere 40 circi-

ter annorum, folo Ciciitai Extracto, interpofids

tantum interdum laxantibus ,
perfecte fanavi , ut ne

quidem veftigium ejus remanferit.
;

)

* WAAR-
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WAARNEEMING
OMTRENT EENE BYZONDERE EIGEN-

SCHAP VAN DE

APOCYNVM,
IN HET DOODEN VAN SOMMIGE

SOORTEN VAN VLIEGEN.

DOOR

E* P. STFJGERMAN'

g^i

De Plant, van .welker byzondere ei-

genfchap ik thans de eer hebbe,

aan het Genootfchap myne Waarnee-

minge mede te deelen, is in 't algemeen

bekend by den naam van Jpocynum:

doch van den Ridder linnaeus byge-

naamd Apocynum Folio Jndrofaemi', en

door zyn Ed. geplaatst , in den twee-

den Rang der vyfde Klasfe, onder de

Pentandria Digynia (a). Zy is dezelve,

S 5
wel-

(a) LiNNJEi Species Plantarum ^ 3^5» <»"»• ^''*"'*

S«/. 305. ..,..
- ..,vvi ; .
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welke men by de Heeren van royen
(b), in den Hortus Cliffortianus (c), en
WORiso vindt aangeteekend (d).

't Is my geenfins onbekend , dat de
eigenfchap van deeze Plant, om door
haare Bloemen , fommige Vliegen^ wel-

ken daar op aazen , te doen omkomen

,

reeds langen tyd bekend is en befchre-

ven. Maar egter ben ik onbewust, dat

men, voor my, daar van eenig ontleed-

kundig berigt gegeeven heeft : en om die

reden, dagt my, dat het niet onaange-

naam zoude zyn, een onderwerp van
dien aart gemeen te rnaaken.

Schoon der Planten ftudie, reeds fe-

dert lang, in fommige tusfchen- uuren
voor my eene aangename bezigheid ge-

weest is (ten minften dat t: edeelte der-

]Zelver , welk tot de Philojophia Botani-

ca betrekking heeft), nogthans heb ik

my geenfms durven vooritellen , dien

aangaande ooit iet, 'tjzy tot vermaalt 't

zy tot nut, te zullen voortbrengen, te

minder, nadien ik overtuigd ben , dat

,

.omtrent d'i^ gedeelte der Natuurlyke

lïistorie, eene 2eer uitgebreide kennis

(b^^^B.4II. ......... ,.,,^v
(d) Hifi. 3. f. 609. S, 15. /. 3. -^^ •
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\?dreischt wordt , om in het openbaar te

verfchynen ; en derhalve mag men dit

Ontwerp, veel eer als een gevalligen

famenloop van zaaken , als wel een op-

ïsettelyk voorwerp myner ftüdie, be-

fchouwen. Want, wanneer my in 't

jaar 1772. door den Boekverkooper, de
Dioiiea Muscipula , van den Heere ellis

in kleuren uitgegeven, werd toegezon-

den, verwekte die Plant in my, meer
dan ooit te vooren, eene geneigdheid

tot het onderzoek der byzonderheden

,

welken , zo wel in deeze als in andere
gevoeliger Planten, plaatshebben, Zy
was het , welke my gelegenheid gaf, om
met den Wei Eerwaarden Heer buurt
daar over in gefprek te komen , die

my verhaalde, in den Hortus Medicus
van deeze flad, met veel verwondering
gezien te hebben , dat eene Plant , Jipo-

cynum genaamd, in haare Bloemen een
meenigte Vliegjes deed omkomen: in

tegenftelling der voorgemelde, welke
dat werk door haare bladeren verrigt,

en geensins in het ombrengen der VHe*
gen alleen bepaald is; maar de wyze
Üoe ^ulks gefchiedde, was zyn Wél
eerwaarden onbekend. Docfc de Bloei*

tyd derzelver toen verloopen zynde

,

-- ont-
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ontbrak ook de gelegenheid, om de
oorzaak van dat byzonder verfchynfel

in de Natuur waar te neemen.
Maar op den 2. July des voorleede-

nen Jaars 1773. werd my door zyn Wel
Eerwaarden een takje met verfcheiden

bloempjes toegezonden, in vier van
welke zig vliegjes bevonden; met het

voordel, om dezelven met het Mikro-
skoop te willen onderzoeken ; doch wyl

%Y reeds te veel waren uitgedroogd

,

gingen wy beiden, nog dien namiddag,
naar ^den Hortus Medicus , om gemelde
Plant, die toen in haaren vollen bloey
ftond, nader te befchouwen. In het

bezigtigen van dezelve , vonden wy in

verfcheidene bloempjes nog leevende

vliegjes, welken, fchoon vrugteloos

,

alle poogingen aanwendden, om zich

daar uit los te maaken. Dit gaf ons
aanleiding , den Heere storm , Hortula-

flus te vraagen, naar de meest waar-
.fchynlyke oorzaak des doods van deeze

.diertjes: zyn gevoelen, dien aangaande

«was, dat de vergiftige eigenfchap, wel-

'ke deeze Plant bezit, in hetdooden der

ihonden , wanneer die een gedeelte van
-jÖezelve met eenig voedfel inzwelgen

,

^©ok misfchien deeze Infekten in een
.1 . (laat
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ftaat van bedwelming brengt , welke bo-

vendien gepaard kon gaan, met eene

kleeverige fiofFe, die zig op den grond
van het bloemblad onthoudende, .dus

te famen gelegenheid zou konnen gee-

ven, tot het voortbrengen van dat ver-

fchynfel. Deeze reden, hoe aanneem-
lyk ook , en , met betrekking tot den
vergiftigen aart der Plant, gegrond op
de algemeene berigten der fchryveren

,

kwam ons niet te min bedenkelyk voor,
te meer, toen wy by herhaaling, onzen
aandagt vestigden, op die zoo geweldi-

ge worflelingen , welken deeze Diertjes

maakten: dus wy eindelyk, allen te

raade werden, onze beoordeeling tot

nader onderzoek op te fchorten.

In de daad, de uitkomst leerde ons
ook , dat wy , dien aangaande , den vei-

ligften weg hadden ingeflagen. Want

,

by 't onderzoek van één dier verfche
bloempjes, in welke nog eene der Vlie-

gen zig leevende onthield, zagen wy
(na vooraf een groot deel des Bloem-
blads (e) ter betere befchouwing te heb-
benweggenomen), dezelve voor het Mi-

kro-

(e) De rede waarom ik hier maar alleen in *t

enkelvoud van een Bloemblad fpreek is, om dat

de
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kroskoop geplaatst zynde, met veel

verwondering , dat het Diertje met zyn
zuiger zodanig tusfchen de twee Anthe"
rae der Bloem bekneld zat , dat 'er voot
het zelve geen moogelykheid was zig

los te wringen; niet tegenftaande het
zig fomtyds geheel rond draaide.

Na dat ik de gemelde Heeren dat
verfchynfel, zo als het in de 2de Fi-

guur voorkomt, had doen zien, bevong
my de lust, om de oorzaaken, welke
daar toe gelegenheid gaven, verder na
te fpooren. Ten dien einde dan be-

floot ik met de Ontleedkundige Proeven
voort te gaan • en zie hier wat ik daar
door ontdekte.

Zo ras ik het Bloemblad van eene
andere Bloem tot aan den Bloemkrans
geheel weggenomen , en de Bloem , in

dien ftaat, voor het Vergrootglas ge-

field had, vertoonde zig in het midden
derzelver een geelachtig priemvormig
lighaam, zo als in Figuur 2. duidelyker
te zien is (f)« Dit priemswyze lighaam

be-

de Bloem flegs uit een blad is faamgefteld , dat van
boven in vyf deelen onderfcheiden is.

(f) Deze priemvormige gedaante is voor 't bloo-
te Oog veel klaarder dan in den ftaat van vergroo-
ting.
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beftaat uit vyf byzondere deelen , 200
als men dezelve uiterlyk in den omtrek
befchouwt, Deeze vyf onderfcheidene
deelen worden genoemd {Antherae) ftof-

knopjes, en zyn de mannelyke deelen

van de Bloem. Ieder deezer Knopjes
rust in deeze Bloemen op een nauwlyks
merkbaar (^Jiamen) ftyltje, welken aan
't onderfte gedeelte des Bloemblads ge-

hegt zyn. Alle die ftoiknopjes of
Helmpjes (zo als ik dezelven in het ver-

volg by verwisfeling zal noemen) beflui-

ten van binnen in zig het (Pistillum)

ftampertje, zynde het Vrouwelyke ge-

deelte der Bloeme : de famenvoeging
der gemelde Mannelyke deelen is, in

deeze Bloemen , zoo vast, datzy, voor
het bloote oog, tot kenmerk hunner
onderfcheiding, uiterlyk, niet meer dan
eene flaauwe ftreep vertoonen. Aan den
onderkant, vindt men, tusfchen elk

paar Jlamina , eene kleine tusfchenruim-

te, welke ten deele gevuld is met een
groen ovaalachtig lighaampje (Nectari-

um) Honig-Kasje geheeten. Fig. 2. B,

Van deezen vindt men tv , in deeze
Bloempjes , vyf in 't getal welke deelen,

met de reeds genoemde, allen in den
Bloemkelk bevat zyn; 't welk uit de

hier
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hier bygevoegde 2. Figuur gemakkely-
ker is na te fpooren.

Dus verre dan alles uiterlyk be-

fchouwd hebbende, het gene my, in

myne onderzoekinge , voornaamlyk te

pasfe,kwam, ging ik over tot de weg-
neeming der floiknopjes , ten einde het

Vrouwelyke deel te ontdekken. Hier
toe gebruikte ik , om de tederheid der

Deelen , eene zeer fyne Naald. Deeze
bewerking viel my vry moeilyk, want,
wanneer ik met de punt van de Naaide
ééne der lloiknopjes, tusfchen de we-
derzyds gelegene , meende uit te ligten

,

werd ik, door de ongemeene vaste in

elkander voeging , genoodzaakt , de

Eunt van boven tot beneden , langs de ge-

eele uitgeftrektheid van den groef, daar
fnydende door te voeren; en door die

behandeling gelukte het my dezelven

los te maaken. By de wegneeming der

floiknopjes ontdekte ik wyders , dat

behalven die vaste ineenvoeging der
Helmpjes, en digte fluiting derzelver te-

gens het ftampertje, nog eene fterke fa-

menkleeving plaats hadt, welke veroor-

zaakt werd, door eene meenigte witte

lange haairachtige draaden , waar mede
fde ftyltjes , die omtrent het midden bin-

nen
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nen deel der Helmpjes voortkomen, van

binnen en ter zyden bezet zyn. Fig. 3.

D. D.
Na de wegneeming der mannelyke

deelen, kwamen het vrouwelyke deel,

met de vyf Honigkasjes in den omtrek

deszelven gelegen, te voorfchyn; 't welk

eene vertooning maakt, wier keurigheid

naauwlyks te befchryven is. Het vrou-

welyke deel, in veele bloemen, wordt

in drie deelen onderfcheiden , als. i. Het
(Germen) Vrugtbeginfel. 2. De (Stylus)

Styl. en ten 3. Het (Stigma) Merk. Het
blykt uit de hier bygevoegde 3de Fi-

guur duidelyk genoeg , 20 als met de letter

F. wordt aangeweezen , dat 'er naauw-

lyks kan gezegd worden een ilyltje

plaats te hebben: dewyl dat gedeelte,

met F. aangetoond, 't eenigfte is dat

men daar voor houden kan. Wanneer
men nu vervolgens het oog vestigt op
de twee deelen met Letter C. aange-

toond , welke het in twee byzondere

deelen onderfcheiden vrugtbeginfel aan-

wyst , dan ziet men duidelyk , dat het-

zelve eene mindere grootte heeft , dan

het merk zelfs. Eindelyk vertoont ons

de Letter G. httJJigma, welks dikte en
uitgeftrektheid , de grootte van het

y, DEML, T vrugt-
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vrugtbeginfel verre overtreft: en door
deszelfs vry evenredige dikte , byna
geen kennelyke onderfcheiding voor het
ilyltje overlaat. Daarenboven, wordt
nog door 't uiterfle der Lyn G. aange-
weezen de groef, welke het vrouwely-
ke deel in twee byzondere deelen onder-
fcheidt; om welke fcheiding, dit deel

dubbel vrouwelyk geheeten is.

Indien wy nu verder 't oog vestigen

op de ftolknopjes, en de plaatfing van
derzelver met witte haairachtige be-

groeide ftyltjes, dan zal men zien, dat

het midden deel van het vrouwelyke
lighaam , door de haairachtige vezelen

,

en wel voornaamlyk het gedeelte dat

anders de ftyl uitmaakt , geheel en al als

bedolven is. Deeze omkleeding maakt
ook uit , die ineenkleeving , waar van
ik te vooreru, in de befchryving der Sta-

mina, gefprooken heb: dezelve fchynt

my toe , al mede gelegenheid te konnen
geeven, dat de zuiger der vliegen daar

in als verwart. Onmiddelyk onder deeze

zo geringe ftyl, volgt het in twee dee-

len onderfcheiden vrugtbeginfel , van
welk ik , als niet zo zeer behoorende
tot het onderwerp deezer Waarnee-
jning, geen verdere uitweiding doen

2ali
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Z9l], Ten laatften komen nog in aan-
merking de vyf Honigkasjes (Neaaria):
ieder deezer is geplaatst, tusfchen twee
Helmftyltjes , 20 als in Fig. 2. met B.
wordt aangeweezen; in allen zyn zy,
door de fchikking van het bloemblad,
in dervoegen gedekt, dat geen vlieg,

met haar fnuit , by een derzelver ko-
men kan , naardien het bloemblad als

gedrukt zit, tegen de ondereinden der
flofknopjes ; tot welke aanfluiting de
bloemkrans mede zeer bevorderlyk is

:

om welke oorzaak, de vliegen genood-
zaakt zyn, zich een weg te baanen, tus-

fchen twee Helmfl:yltjes door ; en om
die reden dan, wordt ook derzelver on-
geval, dat haar overkomt, volflrekton-
vermydelyk.
Dewyl men dus, uit de gedaane be«

fchryving van die deelen der bloem, die

flegs oppervlakkig is, van het geene
men myns oordeels daar van zoude kon-
nen zeggen , eene genoegzaame bevat-
ting krygen kan , ter oplosfinge van dit

200 zonderling verfchynfel ; inzonder-
heid als men de hier bygevoegde Af-
beeldingen tevens gadeflaat : derhalve
twyffele ik ook geenfins , of men zal

voor genoegzaam voldoende houden

,

T 2 't
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*t gene ik daar van gezegd heb : en by
gevolg fchiet 'er dan niet meer over,
als de oorzaaken te overweegen en met
eikanderen te vergelyken , welke, zo
van de zyde der bloem , als van die der

vliegen, gelegenheid tot die byzondere
gebeurtenisfen konnen geeven.

De eerfte oorzaak welke ter befchou-

winge voorkomt is , van de zyde der

bloem , haare reuk, Deeze is volko-

men overeenflemmende met die des
Honigs, enzooflerk, dat elk, die de-

zelve gewaar wordt , terftond haar met
tiien naam beftempelt. 't Is derhalven

meer dan waarfchynlyk , dat het fap ,

welk uit de NeClaria uitvloeit , ook een
waaren Honigfmaak bezit ; te meer , in-

dien men tevens in aanmerking neemt,
dat 'er onder de medefoorten der Apo-
cyna gevonden worden, uit welker lap-

pen eene wezenlyke fuiker te bereiden

is. (g) Maar de kleinheid der Bloemp-
jes heeft my belet, daar af eene genoeg-
zaame hoeveelheid te verzamelen ter

bevestiging van het gefielde. Doch het

zy daar mede zo het wil , 't is genoeg ,

dat wy zien, dat dit fap, voor deeze
beestjes, een verkiezelyk voedfel zy : en,

dat

(g) GEOFFROY Mattere Medicale T. 4, P. 433.
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dat de reuk en de fmaak daar van , op

het werktuigelyk geftel van den reuk en

fmaak van deeze diertjes genoegzaam

werkzaam zy , om hen ten lokaas te ver-

ftrekken; want zonder dat, zou dit ver-

fchynfel niet gebeuren; ook is de hoe-

veelheid daar van voor dezelven groot

genoeg, want ik heb enkele reizen , na

de wegneeming der Antberae y het Pis-

lillum daar mede bedekt gevonden.

De reuk en fmaak, welke ik, fchoon

twee byzondere hoedanigheden zynde,

van de zyde der bloem , flegs als eene

enkele zaak befchouwd heb, dewyl ik

de NeCiaria , als de affchei- plaatfen

,

voor den fmaak heb in de plaats ge-

field , dus beiden ais maar één oorzaak

bygebragt hebbende, gaaik thans over,

om de tweede oorzaak"deezer zonderlinge

eigenfchap in overweeginge te neemen ;

naamlyk die der Antberae. By de Ont-

leedkundige befchouwing derzelver, heb

ik getoond , dat de vaste ineenvoeging

van dezelven , my veel werks gegeeven

hadt, om haar zonder verbreeking van

eikanderen los te maaken, Hoe veel te

meer dan, moet zulks moeilyk zyn,

voor het teder geftel des zuigers van dee-

ze vliegen: en echter, deeze doorboo-

T 3 ring
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ring is voor haar onvermydelyk , dewyl
'er geen andere weg is, om aan 't oog-
merk haarer keuze te voldoen. Dit zal

te duidelyker blyken , indien men de te-

derheid van dien zuiger, deszelfs rig-

ting, en de plaatfing der Nedaria, zo
als dezelve in Fig. 2. en 3. voorkomen

,

in overweeging neemt.
De laatfte of derde oorzaak van dit

fchouwfpel , zyn de NeClaria en derzel-

ver plaatfing. Zy zyn het , welken dien
zoo verlokkenden Nektar uitwerpen , en
daar door j dat foort van gekorvene diert-

jes, op zulk eene verleidende wyze doen
omkomen. Want haare plaatfing is der-

mate verborgen , dat men , nog met het
bloote nog met het gewaapend oog

,

iets daar van gewaar kan worden , dan
na het wegneemen des bloemblads : zyn-
de hetzelve, zo ais ik reeds gezegd heb,
in den gantfchen omtrek tegens de An-
therae zeer vast aangefloten , gelyk in de
reeds gemelde 2de Figuur is aangetoond.

Zie daar de drie voornaamfte oorzaa-

ken, welke ik in de Bloem ontdekt

heb , gelegenheid te geeven tot deze ge-

beurtenis. Het zou niet moeilyk zyn ,'

meer andere , als daar toe gelegenheid

geevende, byte brengen; doch wyl ik

de*
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dezelve, als de voornaamfte befchouwe,

zal ik daar over niet uitweiden; maar
liever tot de verklaaring der oorzaaken

overgaan, welke my, van de zyde der

vliegen , als de voornaamfte hebben
toegefcheenen,

In de befchryving der eerfte aanlei-

ding geevende oorzaak van de Bloem ,

tot het ombrengen van deze Infekten,

heb ik, om redenen, daar gemeld, den

reuk en fmaak, als maar ééne enkele

oorzaak befchouwd: het zyn niet te min
twee onderfcheiden zaaken , welke ,

omtrent de vliegen , ieder in het byzon-
der in aanmerking komen ; want haare

reuk en fmaak , kan men als de voor-

naamfte drangreden befchouwen , die

haar dat noodlot doen berokkenen.
Niemand, die maar een weinig bedre-

ven is in de Natunrlyke Historie , zal

,

denk ik, my zoeken te betwisten, dat

deeze zintuigen , namelyk de reuk en

fmaak , in veele gekorvene diertjes

plaats hebben. Ik weet wel, dat de ge-

volgtrekkingen die men maakt, uit het

gene men dien aangaande , uit hunne
handelwyze ziet gebeuren , veelal uit

eene vergelykende redeneerwyze voort-

fpruiten ; maar 't is ook tevens waar , dat

T 4 'er
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'er voor ons, tot dus verre, geen ander
middel over is ; dewyl men nog niet in

ftaat geweest is, de werktuigen die hun
daartoe dienen , aan te toonen. Maar
hetzelfde gebrek heeft nog in de meeste
visfchen plaats: en egter zal geen rede-
lyk Natuurkenner weigeren, zyn toe-

ftemming te geeven , omtrent de be-
ftaanlykheid daar van in de nog overige
foorten. De Heer lesser , fpreeken-
de van het zintuigelyk vermoogen der
gekorvene diertjes , zegt "anderen heb-

„ ben zulkeenen fynenreuk, dat zyop
5, een genoegzaamen verren afftand rie-

„ ken konnen". (h) En elders "dat zy
„ zig door de fynheid van den reuk , in

„ de keuze van hun Voedfel nooit bedrie-

„ gen (i)" ook , dat zy "hunne keuze met
volle zekerheid bepaalen" (k). De
Heer lyonet , in zyne aanteekeningen
op den gemelden Schryver, fpreekende
van de baarden of voelers der gekorve-
ne, voegt 'er by, "Indien de baarden
„ der Infekten de werktuigen zyn van
„ fommige zintuigen, die ons bekend

j, zyn, fchynt het, dat deeze veel eer

,, voor

(h) Theologie des IvfeBes T. I. /». 2Ö8.
(i) ly. p. 278.
^k) Ih. T, 2. p. (5.
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5, voor de werktuigen van den reuk, dan
5, voor die van den fmaak moeten ge-

„ nomen worden". En fchoon hy zulks

evenwel niet als beflisfend voordek

,

zegt hy nogthans, in het vervolg, "dat

„ zy, die dezelven hebben, niet nala-

5, ten, voor het neemen der voed/è-

„ len , dezelve daar mede te betasten

5, (1)". Van deezebeftaanlykheid hunner
reuk, is de Heer houttuyn ingelyks

volkomen overreed , want , fpreeken-

de over het gevoelen van den grooten
LINNEUS laat hy daar op volgen. "Ik

„ kan nauwlyks gelooven , dat onze

v Autheur , zulke duidelyke blyken

,

„ als 'er van den reuk der Infekten, by
„ voorbeeld , der Vliegen , Byen en
„ Wespen zyn, aan iedereen bekend,

5, over het hoofd zou hebben gezien

„ (k)". En boe vermoogende de vlugge
reukdeelen van fommige zelfflandighe-

den zyn, weiken men ter uitroeijing

van veele gekorvene heeft gebeezigd,
blykt uit het gene men daarvan by
DODONEüs vindt aangeteekend (n), en

T 5 uit

(1) Ih. Not. p. 8.

(m) Natuurl. Historie , volgens het lamchftel
van LINNEUS ifte deel pde ftuk bl. 11.

(n) DoDONEus 2. B. bl. 31— bl. 39— bl. 77—
B. 3. bl. 124— B, 4. bl. 134. B, 8. bl. 441.
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uït de proeven , welke ons dien aan-

gaande , in de uitgezochte verhandelin-

gen, inzonderheid omtrent den Kamfer,
zyn medegedeeld (o). En 't is eene be-

kende zaak , dat de reuk der Kamillen
voor de byen zoo ondraaglyk is , dat

zy, die den Honig willen verzaamelen,
hunne handen daar mede wasfchen.

Thans moetenwy als eene tweede oor-
zaak, tot het omkomen deezer Infek-

ten , insgelyks hunnen fmaak in overwee-
ging neemen. Want door het voldoen
van deeze hunne begeerte , 't zy die ge-

booren wordt uit eene enkele keuze , of
uit eene volftrekte noodzaakelykheid
ter voeding, wikkelen zy zig dermaten
in het gevaar, dat ze, door aan dezel-

ve volkomen te willen voldoen , het on-
vermydelyk met den dood bekoopen
moeten. Even dezelve redenen, welke
door de gemelde fchryveren , ter be-

toogingevan het beftaan van den reuk zyn
bygebragt, konnen met betrekking tot

derzelver fmaak , van gelyken op de
bovengemelde plaatfen worden nage-

zien: ook is de naauwe verwantfchap

,

die beide deeze zintuigen onderling met
eikanderen hebben, zoo groot, en, by

de

Co) 8. Deel bl. 15—23.
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de meesten van hen, de laatfte even zo
kennelyk, dat wy de eene zo min als

de andere, zonder de grootfte onge-

rymdheid te begaan, niet konnen looche-

nen : daarenboven kan men nog, tot

fïaaving hunner kiesheid , by gemelden
DODONEUS veele voorbeelden tot beves-

tiging vinden bygebragt (p) : waarom
ik ook deze zaak , als voor genoegd

zaam beweezen, zal houden.
Wanneer wy nu verder onze aan*

dagt vestigen op den zuiger deezer vlie-

gen, dan kan men insgelyks, dat werk-
tuig , als eene oorzaak van dit haar
noodlot aanmerken. Want wat aanbe-

langt deszelfs gedaante, deeze is, zo
ten aanzien zyner lengte, als omtrent
de tederheid , zeer wel gefchikt , om
tusfchen foortgelyke lighamen , als de
Antherae zyn , door te dringen , te

meer , wyl het zelve niet flegs een een-

voudig lighaam is, maar faamgefteld uit

drie flukken; als twee halve kokers en
een priemvormig lighaam, tusfchen de
beide kokers inliggende. Deeze famen-
ftelling is dusdanig, dat het diertje den
gemelden priem , buiten de genoemde

ko*

^ Cp) B. 12. bl. 688. B, 15. bl. 858. B. 22. bl. 1134
B.30. |>. 1427.
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kokers kan uitfteeken , zo als ik na den
dood gezien heb ; en hier door is het in

ftaat , om , na het maaken eener ope-

ning, door den gemelden koker, het zoe-

te fap op te zuigen, welke bewerking
ik, in foortgelyke vliegen, gezien heb:
-want [20 ras zy eenig honig -vogt of an-

dere gefraolten zoetigheid gevonden
hebben, plaatfen zy zig met haaren

zuiger , welken zy vermoogend zyn
aan deszelfs einde te verbreeden , op
het vogt, en zuigen het dus naar zig. De
gedaante van deezen zuiger, en zyne
lamenilelling , heb ik overeenkomstig

bevonden, met de afbeeldingen welke
ons door den Heere reaumur daar van
zyn medegedeeld (q). Maar , zo be-

kwaam nu dit werktuig is voor deeze
gekorvene, zo min vermoogende is eg-

ter hetzelve, om weerfland te bieden

aan de famendrukking, die hetzelve in

het vervolg, na de inbrenging, van de
Antherae moet ondergaan, by gebrek
van genoegzaame hardheid. Hier uit

volgt dan tevens , dat wanneer die

zachte zuiger in dervoegen wordt ge-

kneld, dezelve ook noodwendig, door
den

(q") Memoires pour fervir a UHistoire des Infectes T. 9.
*rab. 8. Fig, 16 , 17.
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den beletten terugvoerder vogten , aan

zyn ui'-emde moet zwellen, en dus,

ten laatften , buiten flaat geraaken , om
door het diertje wederom terug getrok-

ken te konnen worden. Indien wy hier

nu by in overweeging neemen, de haair-

achtic^e gefteldheid der Stamtna, en dat

zodanige zuigers zeldzaam zo glad zyn,

zonder eenige oneffenheden te hebben,

dan begryptmen ligtelyk, dat myn ge-

zegde , toen ik eene befchryving deed

in het byzonder van de Stamina, met

ten eenemaal ongegrond is, in namelyk

te (lellen , dat behalven de vaste meen-

fluiting der Antherae, ook de verwar-

ring indeeze haairachtige vezelen, als

oorzaak van haar bederf kan worden

aangemerkt.

JViogelyk zal men vraagen , zyn 'er dan

onder de andere infekten , 't zy vlie-

gende , 't zy loopende enz. geene ,
welke

dit zelfde noodlot konnen ondergaan?

Debyen, wespen, en alle die foorten

van vliegen, welken of getongd zyn,

ofwier koker , die hen tot een zuiger ver-

ftrekt, eene hoornachtige hardheid

heeft , vallen buiten de mogelykheid

,

om daarin om te komen: wyl de laat-

ften te vermoogend zyn om aan de fa-^
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mendrukking der Antherae toe te gee-

ven ; en de eerften op geen andere wy-
ze gefchikt zyn , dan door middel van
likken hun voedfel naar zig te neemen :

ook heeft de Heer storm, daarin

nooit andere foorten van infekten dan
vliegjes ontdekt. Daar in tegendeel de

Dionea AJuscipula, wederom alle foor-

ten van kleine gekorvene vernielt, na-

dien haare bladen door derzelver fpoe-

dige toefluiting , de daar opzittende

fcherpe doorntjes terflond door de lig-

haampjes dier ongelukkigen doorperst en
ze dus doet fneeven. Voor 't overige

kan men in de Werken van den groo-

ten REAUMUR veele voorbeelden vinden

,

welke tot ftaaving dienen van myn ge-

zegde, met betrekking tot de verfchil-

lende gedaanten der werktuigen , welke

hen dienen tot het naar zig neemen van
derzelver voedfelen (r).

Dus dan alles, naar myne meening,
aangetoond hebbende, dat kan dienen

tot opheldering eener zaak, welke, zo
veel ik heb konnen nagaan , tot dus ver-

re nog is verborgen gebleeven, oordeel-

de

(O r. 9. pi. 2. F:g. 8. ik pi. 7. Fig. 12. pi. 25. Fig.

9,4,7, 8, 9. Meer andere, door zyn overige

|)eelea verfpreid , gaa ik kortheidshalve voorby.
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de ik met deezen arbeid, den Liefheb-

beren der Natuurlyke Historie, aante-

bieden , geen ondienst te zullen doen

:

en mogen deeze myne weinige poogin-
gen ftrekken , ter aanmoediging van
meer ervaarenen in deezen Tak der
Wetenfchappen , dan zal ik myne moei^
te dubbel beloond achten.

Amfterdam
den 25 Maart 1774.

%^% (pa^ im^
^M-S ^^*^^ fe.^,4^

vm
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UITLEGGING
DER

AFBEELDINGEN.

Figuur I. Vertoont een Takje van den ApO'
cynum in zyne natuurlyke grootte , aan

't welke byA. een Vliegje, mede in

zyne natuurlyke grootte, en zo als het

zelve zig doorgaans vertoont, wordt
aangeweezen.

Figuur 2. Een der Bloempjes ten deelen ont-

leed, en met de Vlieg daar in zitten-

de vergroot.

A. Het overgebleeven deel der wegge-
fneden Calyx»

B. Een Nectarium , zo als hetzelve zig al-

toos , na de wegneeming van een ge-

deelte des Bloemblads , tusfchen twee
Stamina zittende vertoont.

C. C. Twee Anthera met derzelver Stamina
in het midden. Deeze Stamina zyn ,

op de hier aangeweezen plaars, niet

met de Anthera vast vereenigd, maar

de Anthera zyn hier in twcen gedeeld

en beknellen flegs dezelven , en zyn
vry naauwkeurig beflooten.

D. Een



'
1

o. Een gedeelte van het Bloemblad, welk
ik, om defchikking te zien, heb over-
gelaaten. Deezc Bloempjes zyn een-
blaadige Monopethala, en maar alleen

van boven in vyf deelen ondcrfcheï--

den.

E. De Vlieg vergroot.

F. De twee geflipte lynen toonen aan dd
ligging van den Zuiger der Vlieg, langs

de groef, die door de famenkomst van
twee Anthera worde gemaakt : nevens
de plaats , daar zy gemeenlyk den Zui-
ger tusfchen de groef doorbrengt en
bekneld raakt.

Figuur 3. Eea verdere Ontleeding deezer
Bloempjes, met de voornaamlte daar-

in bevacte deelen.

A. 't Onderfle deel der Catyx* :

B.B.B. Drie Nectaria, welke na het wegnee-s

men van twee Stamna te voorfchyu
kwamen.

C. Het Germen in twee deelen onder*
fcheiden.

D. D. Twee Stamina , met derzelver witte

haairachtige vezelen van binnen en ter

zyde bez€t , in deezen fland zeer duii

delyk te zien*

t* IDEUé S E. Ei



^, £. De punt of famenkomst der Anthera

,

uitmakende dat priemswyze lighaam,

V^aar van ik te vooren gefproken heb.

F# Het gedeelte dat in deeze Bloem Pi-

Jlitlum geheeten wordt , maar dat zeer

klein is.

G« Het Stigma, nevens de daar in voor-
komende Groef : om welke deeze
Plant , door linneus , onder de Pen-
tandria Digynia geplaatst is. ()

C*) Verfcheiden Bloempjes had ik reeds Ont-
leed, eer dat ik deeze Groef gewaar werd, welke
mislukking my deed befluiten, dat deeze Plant

,

niet onder de Pentandria Digynia^ maar onder de
Tentandria Monogynia behoorde geplaatst te zyn

:

maar herhaalde Oncleedingen my mynen misflag
hebbende doen ontdekken, vind ik my verpligt
ieder daar voor te waarfchouwen ; zynde deeze
misflag voortgekomen, naardien ik, om de te-

derheid der Bloem, telkens maar twee Anthera had
weggenomen , en by toeval , telkens aan de tegen-
^eftelde ayde.

B£-
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BEDEKKING
VAN

ALDEBARAN
DOOR DE MAAN.'9

fVaafgemmen ie Verfailles, den 14 Aprit

1774, met de vergefykingen der tVaarme-^

mingen van dezelve verduistering, ge»

daan te Parys, te Petersburg,

Genêve en Brusfel.

DOOR
M. M E C H A I N.

Ik heb my tot deze Waarneeming be-

diend van een Acromatifchen Verre-
kyker van een en een halven voet; de
Ster fcheen zeer helder , voor den in*»

gang; zy is niet veranderd van kleur,

noch haare helderheid verminderde, in

het naderen van de fchyf der Maan; zy
V 2 - ver-

C^) De Heer mechain heeft zyne uitrekeningen
gedaan volgens de Methoden, welke de Heer de
LA LANDE, in zyne Aftronomie § 1881—1923 en §
1970—19925 voorgedragen heeft.
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verdween in een oogenblik ; ook zag
men geen de minde blyken van den
dampkring der Maan. In den uitgang

2;a"g men de Ster zeer duïdelyk op den
verligten rand der Maan, zy fcheidde

zich eerst van de fchyf der Maan , 2 of

3 fecunden, na dat zyzich eerst weder
vertoonde. - -

Ingang ten
'^"^''-

6" 25'i"waaretyd
Uitgang of het eerfle

oogenblik der we-
der verfchyning - 7" 35'ioi"

De breedte van de plaats is 48" 48' 20''

het verfchil der Meridianen is in de vol-

gende rekeningen op 51" in tyd,oost-
waards met het Koninglyk Objervato-

rium te Parys»

iVVaare lengte van de
Maanby den Ingang 2t 6° 56' 18", 6

volgens de nieuwe Ta-
fels van Mayer uitge-

geven in 1770.
Waare breedte der Maan 5" 1' i", 6A
Horizontaal verfchil-

zicht derMaan te Ver'
failles - - 54' 14, 9.

Horizontaale middellyn
(^er Maan : : ?p' 37, 5



rr:.^!
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van den Heer le monnier en totfchyn-
baare gebracht, door 'er de uitwerking
van de aberratie en nutatie by te voe-
gen. Indien men van de lyst van den
Abt dela caille gebruik maakte , zoude
men 9", 3 minder hebben voor de leng-

te, en 5", 5 meer voor de breedte van
de Ster, maar dit maakt geen invloed
op de bepaling der Meridianen,
Door deze rekeningen heeft men be-

flooten, dat de waare zamenkomst te

FerfaUles geweest is ten 5". 46' 14" waa-
re tyd, in 2\ 6° 37' 59" waare lengte

en de waare verbeterde breedte van de
Maan 5° 1' i", 5 zuidelyk, en de feil

der Tafelen in lengte 59" en in breedte
26", o, waar van de eerfte in de tafelen

moet bygevoegd worden, en de andere
afgetrokken.

De Heer messier heeft te Parys op
het obfervatorium van het Hotel van
Clugny waargenomen
pen ingang ten ^' 6\ 26'. o" 7 waare
Pen uitgang ten - 7 35 59 3 tyd
pe breedte der plaats 48'' 51, 14
Verfchil met het

J^oninglyk obfer^

yatoriwm.mtyd z'[ oosKa
f Waa-
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Waare lengte der Maan
volgens de tafels , by
den uitgang - - 2' 6** 56' 21", 6

Breedte van de Maan — 5' i i^ 7
Horizontaal verfchil-

zicht - - - 54' 14", 9
Horizontaale middellyn 29 37, 5
Vermeerdering van de

middellyn voor de
hoogte der Maan - 16, 8

Verfchilzicht der lengte

in de Spheroïde - 34 18, 6
Verfchilzicht der breed-

te in de Spheroïde - 28 2, o.

Waare lengte der Maan
by den uitgang, vol-

gens de tafels - 2*^ 7' 31' 10", 9
Breedte van de Maan - 5 i 48, 7
Horizontaal verfchil-

zicht van de Maan - 54 14, 4
Horizontaale middellyn

der Maan - - 29 37, o
Vermeerdering voor de

hoogte der Maan - 11, 8
Verfchilzicht der lengte

in de Spheroïde - 39 29, 8
yerfchilzichtderbreedte

in de Spheroïde - 29 $2, 2

.. • K 4 De
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De waare conjunftie van de Maan
met Aldebaran heeft men op het Hotel
van Clugny beflooten geweest te zyn ten

5" 47' 5"- waare tyd, of 5° 47' 3" op
het Koninglyk obfervatorium , de waare
verbeterde zuidelyke breedte der Maan
5° i' 10" en 17", 5 kleiner dan volgens

de tafels. De waare lengte dej: Maan
verbeterd 2' 6° 37' 59" dus 59'' grooter

dan volgens de tafels.

Men heeft in deze rekeningen , en in

de volgende, onderfteld dat de buiging

der lichtftralefi langs de fchyf der Maan
gaande 4^,5 en de indrukking van het

rond der Aarde .^5 was.

Vergelyking van de twee ConjunClien,

voor het verfchil der Meridianen,

[Waare zamenftand (Cün-

jtmCiie)tQ Parys -

.Waare zamenftand te

FerfaiUes

Verfchil der Meridianen

T^ Waarneeming te

Verfailles is op eene
plaats gedaan , die 350
halve roeden (toijes)

ten oosten van het Ka-
fleel

5"
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fteel ligt , dit geeft in

tyd - - - -1-2"

Het verfchil derhalven

der Meridianen tus-

fchen het Koninklyk
Obfervatorium te Pa-
rys en het Kasteel van
Verfailles is ----- $1

Nu hebben de driehoeken (*) van
Frankryk dezelve uitkomst; gegeven

,

het geen de naauwkeurigheid der bedek-

kingen aantoont, om het verfchil der

Meridianen te bepaalen, en hoe verre men
zulke verfchynfelen ftellen moet (wan-
neer zy met naauwkeurigheid waarge-

nomen zyn), boven de verduistering van
de wachters, als by weke de gefleld-

heid van het gezicht, het vermogen der

kykers, de toeftand des dampkrings, al-

toos eene onzekerheid aanbrengen, en
een verfchil, dat men niet bepaalen kan.

V5 De

(*) De Heer mechain doelt op de raeetingen,

die 'er , om de kaarten van Frankryk te maken , niet

lang geleden met veel naauwkeurigheid gedaan zyn.
Dewyl nu foortgelyke meetingen door middel van
driehoeken gefchieden, zoo worden dezelve ge-

doemd de driehoeken van Frankryk.
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De miswyzing der tafels komt op 59"
volgens de waarneemingen van Verfail-

les en die van Parys, Zo dra het v5r-

fchil der Meridianen bepaald is, is de
miswyzing der tafelen in breedte 9" by-
na grooter door de waarneemingen te

Verjailles, dan door die te Parys, Men
zal by deze gelegenheid opmerken , dat

de Ster byna door het middelpunt der

Maan gegaan is, en dat, in dit geval,

de allergeringfte onzekerheid in de duu-
ring van dit' verfchynfel , of in de keer-

beweging der Maan , een aanmerkelyk
verfchil veroorzaakt in de waare breedte

der Maan.
De geheele Zons-verduisteringen zyn

in het zelve geval, ten ware 'er eene
verligte kring overbleef; men gelooft dan

,

dat men in de Zon EcUpfen en de be-

dekkingen, altoos die waarneemingen
moet voortrekken, die in de plaatfen ge-

daan zyn, alwaar de fchynbaare breedte

van de Maan tot de Zon ofde Ster zeer

groot was, wanneer men de ware breed-

te van de Maan naauwkeurig bepalen
wille; en in dit geval brengt de kleine

onzekerheid van de middellynen van de
Zon en de Maan , en van de duuring zelve

van het verfchynfel, de minst mogely-
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ke dwaaling op de waare breedte der
Maan , die men 'er uit afleidt , terwyl zy
fomtyds zeer groot in het eerde geval is

:

ik heb verfchillen van meer dan eene
minut gezien, in de breedte, die uit

veele waarneemingen van dezelve totale

verduistering op verfcheiden plaatfen ,

afgeleid waren ; en wanneer men onder-

tusfchen het begin en het einde ieder

afzonderlyk berekende , toonden deze
berekeningen, dat zy maar een klein

getal feconden onzekerheids konnen op-
leveren , in de duuring van de verduis-

tering. Zo dat indien men waarnee-
mingen ontbrak ter plaatfe alwaar de
fchynbaare afftand groot genoeg was,
om de waare breedte der Maan te ver-

beteren , het al zo veilig wezen zoude,
de vergelykingen alleen volgens de ta-

fels , dat is zonder verbetering , te ma-
ken op de breedte die men 'er uit trekt;

alleen de beginfelen of ingangen, zeg
ik, vergelykende , als ook de einden
of uitgangen , om uit dezelve de waare
Zamenftanden (conjun^ien) af te lei-

den, en uit dezelve het verfchil der
Meridianen, Het gunftigfle geval in

deze omftandigheid is, wanneer de
fchynbaare breedte van ^de Maan, ten
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Opzichte van de verduisterde Ster, zich

ten naasten by in de eene plaats, zo
groot als in de andere, bevonden heeft,

het zy zuidelyk of noordelyk. De groot-

He Phajis in een Zons- verduistering

naauwkeurig gemeten, kan dienen om
de breedte der tafelen te verbeteren,

maar men kan zelden op dat foort van
meetingen ftaat maken.

In de volgende uitkomsten , heb ik

de voornaamfte grond -rekeningen uit-

gelaten, om niet langwylig tezyn: het

is genoeg dat zy even naauwkeurig zyn

,

en dezelve aanmerkingen opleveren , "met
de vorige.

a

TE PET'ERSBÜRG,

Nam de Heer le-

xELL den. ingang

waar ten - 8^28' 34" waaietyd

Den uitgang - 9 3 20
Ik heb 'er den waa-

ren zamenftand uit

afgeleid ten - 7^" 38' 57"
met 9", 9 voor de miswyzing der tafels

in breedte. Schoon deze miswyzing der

tafels 7", 6 kleiner is, dan door de waar-

neeming te Parys en ook i6"_ kleiner,

dan
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dan die van de uitkomst der waarnee-

ming te Ferfailles, moet men dezelve

echter de voorkeur geven , om dat het

middelpunt van de Maan, meer dan 12'

onder de Ster doorgegaan is, en dat

eene feil van 24" in tyd, op de duurirtg

der bedekking maar 4" van een graad
verfchils geeft in de waare of fchynbaa-

re breedte der Maan. Nu zyn 24" mis-

wyzing in tyd op de duuring te aanmer-

kelyk, om dezelve te onderftellen in de
waarneeming vaneene bedekking, voor
al van eene fchoone Ster , en men ziet

,

dat wanneer men toeftond, dat dit

mogelyk ware, het altoos waar zoude
zyn , te zeggen , dat de breedte van de
Maan afgeleid uit eene waarneeminge , in

welke derzelver middelpunt ver van dat

van de verduisterde Ster gegaan is , altoos

moet voorgetrokken worden.

TE G E N E r E,

Nam de Heer mallet
den ingang waar ten - 6" 47' '^6

"

Den uitgang ten :: r 7" 56' 361'^

De fchynbaare weg; door de Maans
jtniddjslpunt afgeloopen , (op alles agt

gei
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geflagen zynde) was 1783'' 9; de fom van
de halve middellyn der Maan in reden
van haare hoogte vermeerderende, en
evenredig aan de verfchilzichten , op
de plaats en het oogenblik van iedere

waarneeming, en daar en boven verbe-
terd met 4", 5 ten opzichte van de bui-

fing der lichtftralen , is maar 1781", 6.

len moet dan befluiten, dat de duuring
van het verfchynfel 4" of 5" in tyd te

lang is, of dat de uur-beweeging vol-

gens de tafels van mayer 2", 5 omtrent
te groot is , of dat de middellyn van de
Maan een weinig te klein genomen is,

en dus de ftraalbuiging een weinig te

fterk genomen is, of de Horizontaale
middellyn een weinig te klein. In veele

geheele Zons-verduisteringen , en zulke
bedekkingen als deze , in welke de Ster
door, of zeer naby het middelpunt der
Maan gegaan is, heb ik reeds aange-
merkt, dat het fcheen, dat de buiging
der lichtftraalen wat fterk was, of dat
de middellyn van de Maan wat gering

was; vorders zoude men een grooter
getal naauwkeurige waarneemingen noo-
Hig hebben, dan die men heeft, om iets

zekers te bepalen omtrent de juiste

Jjoeveelheid van de buiging der lichtftra-

len,
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len, en de middellynen van Zon en
Maan. Ik zal flegs aanmerken, dat
wanneer men de fom der halve middel-
lynen 2 of 3" grooter fielt, het zy men
de buiging minder flerk neemt, het zy
men de Horizontaale middellyn van de
Maan wezenlyk vergroot , men een
genoegzaame overeenftemming zoude
vinden voor de miswyzing der tafelen

in breedte, te Verfailles, Parys, St,

Petersburg en Genéve; want ik heb aan-
gemerkt, dat hoe nader de Ster by
het middelpunt doorgaat, deze miswy-
zing ook aanmerkelyker wordt , zo dat
te Genêve , alwaar de duuring te lang
fchynt, het middelpunt der Maan over
de Ster moet gegaan zyn, of ten minfte
byna over het zelve: te Verfailles zyn
maar 57", 5 geweest; te Parys was de
kortfte affland der middelpunten 70", i.

Waar uit men ziet , dat de miswyzing
der tafelen in breedte zo veel te aan-
merkelyker fcheen, als de affland van
het middelpunt kleiner geweest moet
zyn. De Zons-verduistering van 177^,
die op verfcheiden plaatfen van Europa
geheel zal zyn, zal middelen aan de
andgeven , om de middellynen vanZon

p^Maannaauwkeuriger te bepalen; en da
waa-
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waare hoeveelheid der flraalbuigrng vast

te ftellen, tot welke de Heer dusejour
^o na mogelyk gekomen is , om alle de
waarneemingen van de verduistering van
'1764 over een te brengen.

TE BRUSSEL,
Is de uitgang waargenomen

ten - - - - 7'» 41' 38"

Daar byvoegende de waa-
re breedte der Maan, af-

geleid uit de Petersburg-

fche waarneeming, heeft

men den waaren zamen-
fland ten - - 5"^ 55' 16 tti

Nu zal ik het verfchil der Meridia-

nen van de Plaatfen , van welke ik de

waarneemingen aangehaald heb , 'er uit

afleiden.

Waare zamenftand toege-

past op het Koninglyk
obfervatorium te Parys 5" 47' 3'^

[Waare zamenftand te Ver-

faïlles toegepast op het

Kasteel - = - 5 46 12

Verfchil derMeridianen l 5^
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Zamenfland te Parys - -

Zamenfland te St. Peters'

burg ' t: z

5'» 4t r
1 38 57

i"5i:54

i5'ii",5

Verfchil der Meridianen -

Waare zamenftand te Ge-^
nêve, door den ingang

bepaald ,met verbetering
van demiswyzing der ta- j-6" 2' 14^,5
fels van breedte volgens

'

de waarneemingen van
St. Petersburg

Verfchil der middaglyn
met die van Parys - -

Waare zamenfland te Ge''\

nêve, door den uitgang 1

bepaald , met verbete
|

ring van de breedte vol- {>6'* 2' i8|7

gens de tafels, door de
waarneemingen van St.

Petersburg,

Verfchil der Meridianen
i.

door den uitgang - 15', 151"

Men moet aanmerken, dat het on-
rerfchillig is , welke miswyzing men voor
O^/j^'y^aanneeme, de uitkomst zal altoos

dezelfde zyn, al Itelde men zelfs geen
miswyzing in de breedte der Maans-ta-,

fels, yan welke men zich bedient.

^'r. j>mu X De
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JDe waare tarnen (land te

Brusfely door den uit-

uitgang, in agt genomen
zynde de miswyzing der

'tafelen , volgens de waar-

neemingen van St. Pe^
tersburg - - 5 55' ^^"l

Zamenftand op het Ko-
ïiinglyk Obfervatorium
te Parys. - - 5'' 47' 3"

tl
Verfchil der Meridianen 8' 131

T Indien men de miswyzing
der tafelen, zo als ik de-

zelve door de waarneemin-
ge van Parys , in breedte

,

goedkeurde , zoude men ten

minden voor het verfchil

der Meridianen verkrygen 8' 11''

De lengte van Genêve zeer verfchil-

lendgevonden zyndevan die, welke in de

Connoisfance des Tems aangeteekend is;

heb ik willen nafpeuren, wat overeen*

komst 'er tusfchen myn uitkomst en die

der afftanden in halve roeden (totfes)

tusfchen de loodlyn en Meridiaan van
Parys konde gevonden worden.
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Ik heb voor de breedte van Genevê
in de fpheer 46° 12' 1" gevonden, en
voor verfchil met Parys in lengte 3° 49^,

44 of in de Spheroïde voor de breedte

van Geneve 46" 12' 2" , én het verfchil

in lengte 3° 48^, 54. het geen 15' 14", 2
in tyd geeft,

Hetblyktdüs duidelyk, dat het ver-

fchil der Meridianen in tyd , is tusfchen

15' 11", 5 welk de ingang geeft, en 15'

15", 5 welke de uitgang geeft. Verder
is hier boven aangemerkt, dat een ligt

verfchil in de buiging der lichtftralen

,

alle de waarneemingen met elkander zou-

de doen overeenkomen ^ en men zoude
omtrent 15' 13" hebben; dus kan men
met zekerheid ftellen, dat het verfchil

der Meridianen y tusfchen Parys en Ge^
neve 15' 14" in tyd is; of in graaden
3° 48'!, dat is byna eene halve graad min-

der dan in de Connoisfance des Tems*

'- X2 VER-
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VERHANDELING
OVER.

HET DOOR DE NOORMANNEN OC*T-

RÜST EN GEPLONDERD

DORESTADUMDER BATAVIEREN;
WAARIN

Het gevoelen van den Heere B, H, getoetst

,

en de Jirooperyen van die zeeroo-

vers verklaard worden,

DOOR
y. D E RHO E 11'

I. HOOFD-

JACOBI DE RHOER
DISQVISITIO

D E

DORESTADO BATAVORVM,
A

NORMANNIS VEXATO AC DIREPTO;

IN Q V A

y^iri AmpHsJtmi B. H, fententia exami*

natur, piratarumque eorum expe*

difionei illujirantur,

CAPVX
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I. HOOFDDEEL.
Het Batavodurum van Tacitut, Dorefladum

door de Noormannen ontrust» De oorzaaken

dezer vyandeiykheden. Jnsgetyks een Stad
van dien naam aan de Elve. Het gevoelen

van den Groot Achtbaaren HUfDscoPER.
Ofhy de eerjle ty» die dus geoordeeld hebbe?

TRAZiGERS Chronyk wordt voor dit gevoe-

len bygebracht. De Inhoud van het gefchil.

De Beriiniaanfche Jaarboeken worden uitge-

legd , verdedigd en verbeterd, Bewyz^n van
ons gevoelen uit die Jaarboeken getrokken en

gejiaafd. De gefchiedenis dier krygstochten

wordt toegelicht. Ligt Kinhemum over de
Elve? Een aanmerkelyke plaats der Meten'
zer Jaarboeken wordt uit Regino verbeterd

X 3 en

C A P V T I.

Batavodurum Taciti, Dorefladum a Norman-
nis vexatum. Causfae vexationum illarum,

Virbs etiam hujus nominis ad Albim, Am-
plisf. HUIDECOPERI opinio. An primus
ille flc fenferit. traziceri Chronicon pro
ea Jententia adducitur, Controverflae fum-
ma. Annales bertiniani explicantur,
vindicantur et corriguntur. Argumenta pro
noflra opinione ex annalibus iflis petita et

adferta. Hifloria expeditionum illuflratur.

Kinhemum an trans Albim, regino cor^

rigitur et explicatur* JLocus memorabiUs
An-
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en opgehelderd. Dat Dusburg aan den ITsfel

door de Noormannen geplonderd is» Gelyk
ook Deventer. Eene nieuwe gisjing over den
naam van die Stad, Misjlag van l a m b Er

cius. Gothofredus , een Noorman ^ in Ba-
iua gedood^

TACiTUS maakt in zyne gefchie-

denisfen (a) gewag van het vicus

Batavodurum, De meesten willen, dat

door hem bedoeld worde die plaats van
't (Jtrechtsch Bisdom , welke wy heden
noch pf^yk te Duurftede noemen, zoo
dat vicus verwandeld zy in wyk , terwyl
de twee laatfle lettergrepen van Bata-

vodurum ons de naamsrede van Dorofla-

fiiSg Darajladum , of Dorftadum, zoo
ger

(a) Hist. V. 20.

'Annalium metensiüm. Dusburgum ad
Ifalam , a Normannis direptum, Vt et Da»
ventria. Nova conjectura de nomine urbis

iJliuT. LAMBECiüS hotatur. Gothofredus
,

Normannus , in Batua interfectus.,

1^^ yfemorac T ACI T US, Hist. V, 20. vicum Batavo-
iVi. duTum^ quo nomine plerique volunc fignifi-f

gari locum iftum Trajectinae dloccefeos ,
qucm,

a 'üicj hodic adhllC IVyk , ec iVyk te Duerfiede appel-
iitamus. E pollrema quoque vocis parte factum
^^föj uc a fcriptQnbus j mcdü acyi maxime, Doro^
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gemeen, vooral by de fchryveren def
middeleeuw, en in onze dagen noch
kennelyk in Duurjlede, opgeven. En
dan meenen zy, dat hetdieftads^y, van
welke wy in de Jaarboeken lezen , dat

ze meermalen ingenomen en geplonderd
is, door die Deenen, ZweedenenNoor*
wegers , welke met den algemeenennaam
van Noormannen beftempeld wierden,

en die vooral in de 9 eeuw deze ftreken

vaak ontrust , en veele (leden verwoest
hebben. Wy weten toch , dat deze vol-

keren van eene ongelooflyke meenigte
van menfchen overvloeiden, dewyl on-

der hen of geene, of genoegzaam weini-

ge befmettelyke ziekte heerschte. De
ryken wierden ook zoo verdeeld, dat

een der zoonen te lande, de andere ter

zee regeerde. Ook wierd het voor geen
X 4 fchan-

«.«%j%Ai%jiikj%#%jifejfkjfej%

ftatus^ DorofiaJum^ vel Dor(iadum dicatur. Esfe hoC
iltud oppidum, quod facpius captum direptumque
legimus, a Danis iilis, Sueonibus et Norvagis,
qui comnuini noinine Norraanni vocabantur, qui-

que, leculo in primis nono , has oras multum
vexartint, plerasque urbcs diripuerunt etvaftarunt.
Ilias quippe gentes incredibili hominum multicu-
dine abundasfe legimus , quippe inter quas , vel
nul la, vel rara admodum peftis graslabatur. Regna
etiam fic dividcbantur , ut filiorum alter terra 3 al-

ter
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fchandelyk foortvan kryg gehouden, de
zee te fchuimen, en de kooplieden te

water te belagen (b).

Hier van daan gebeurde het, datzy,
door de meenigte der inwoneren be-

naauwd , door honger geperst , en door
den oorlog gedrukt, zoo dikwils in

vreemde ryken vielen , alles te vuur en te

zwaard verwoestende, 'tWas toch een
ftokregel dier volkeren, gelyk taci-
Tus (c) van de oude Germaanen al ge-

zegd heeft, dat het luiheid en lafhartig-

heid was, iets door zweet te verkrygen,
^t geen men met bloed konde koopen.
En in dit gezichtpunt is het aan onze

tneeste fchryveren voorgekomen. On-
langs

(b) KRANTZ. Metrop. p. 84. et in Norv. p. 352

—

(C^ De Morihus Gsrmanorum, 14.

ter ponto dominaretur. Nee inhonorum erat mi-
Titiae genus, piraticam exercerc, et per mare tran-
feuntibus infidiari, uci krantzius in Norvag,

p. 352, in Metrop. p. 84. aliique do-cuerunt: Hinc
itaque fiebat , uc habitarorum multitudine coacti,
famc compulfi , bellove presfi , toties aliena rcgna in-

vadcrcnt, caedibus, rapinis atque incendiis om-
nia foedances, cum,quod de prilcis Germanis dixit

TACiT. de Mor. Gerni. 14, pigrum videretur
atque iners, fudore adquirere, quod fanguine pa-
rare posfent. £t fic quidem plerisque rerum no-

ilra-
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langs echter heeft balthazar huy-
DECOPER, een man, niet meer be-

roemd door eerampten, dan door let-

teren en geleerdheid, en aan wien onze
vaderlandfche taal 200 veel verplichting

heeft ,
gantsch iets anders voor den dag

gebracht, in de Aanteekeningen op de
Rymkronyk van melis stoke (d).

Te weten, hy verftaat door Doreftadum
niet het tegenwoordig , onder 't Utrecht-

fche Bisdom behoorend Wyk teDuur(le-

de, maar eene andere flad, die in alou-

de tyden niet verre van den mond der

Elve gelegen was : in welke de Deenen
en Zweeden met de Friefen en Saxers

oulings koophandel dreven. En dit

Doreftadum hebben de Noormannen,
X 5 naar

(d) I deel bl. 173.

ftrarum fcriptoribus vifum fuit. Ivit autem miper

in alia omnia Vir, non honoribiis, quam literis et

eruditione clarior, atque de patrio noftro fermone

praeclare meritus , b. hui de co per , in not. ad

Chronicon Rhythmicum Aemilii Stokü {Rymkronyk)

Tom. I. p. 173 etfeqq. qui non Doreftadum, Trajec-

tini nunc juris oppidum , fed urbem intelligit,non

procul ab Albis oftio olim remotam, in qua Dani

et Sueones cum Frifiis et Saxonibus commercia

exercuerint. Normannos putat feculo nono Dor-
fta-
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naar zyn gevoelen, in de 9 eeuw, jaar-

lyks geprangd , en eindelyk geheel en
al verwoest. Terwyl nochtans Graaf
siFRiED de naamsgedachtenis bewaar-
de in eene nieuwe flad, aan deze zyde
der Elve door hem gebouwd en Staden

genoemd, welke ook heden overbe-

kend is. Hy voegt 'er ook by, dat het

hem zeer aangenaam ware, toen hy dit

gevoelen bevestigd zag door a. krantz
(e), die dus fchryft, Sifried heeft Stoh

dium verfierkt. De Jaarboeken verba-

len dat hy het gefticht hebbe. —- Men
zegt dat het verkruid zy van eene andere

plaats, alwaar 't eerst Dorftadium ge-

heten wierdt. En dat krantz dezelve

plaats bedoele , blykt uit het geen hy el-

ders

(e) Saxon, VI. 5.

ftadum illam quotannis faepe infestasfe , eodemque
illo fcculo funditus diruisfe. Nominis tarnen me-
moriam fervasfe Sifridum Comitem , qui novam ur-

bem cis Albim excitavit, et Stadara vocavic, quae
hodie etiam fatis est celebris. Perquain iucundum
fibi accidisfe , addit, cum opinionem illam firmari

videret per a. crantzium, illis , quae Saxorüae

fuae VI, 5. fcripfiü. Sifridus Stadium communivit. Anna-
ies tradunt aedificasfe — Translatumferunt de alio loco , uhi

Dorfiadium frtus vocarefur. Idem fignificare c R a n t-
Zi-
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ders (f) zegt, zy noemen nochtans de oude

Jlad Dorfladium, van waar men zegt

dat STADIUM oorjpronkelyk is. Zoo
gevoelt die uitmuntende man, verzeke-

rende , dat Doreftadum , door de inval-

len der Deenen beroemd, nu en lang te

voren voor Batavodurum, een ftad van

't Utrechtsch land ,
gehouden wordt.

En dit is gedeeltelyk waar , want de

uitmuntendfte fchryvers, u, emmius,
JANUS DouzA, en honderd anderen,

onder welke onlangs wagenaar,
hebben aan die zaak niet getwyfFeld.

Dat nochtans, gelyk de Groot Acht-

baare Man verzekert , geen een fchry-

ver anders zou gemeld hebben, is be-

^yden de waarheid, en hy fchynt nooit

het

CO I, 4.

ZIUM 1,4. DORSTADIÜM tarnen vocant oppidum

prijcum , unde S T A D I O teflantur esfe originem. Ita Vir

eximius, qui ab omnibus,, nemine excepto, et

nunc, et dudum ante, Dorftadum, Danorum ir-

ruptionibus celebrcm, pro Batavo.duro, agri Tra-

jectini oppido, haberi adferit. Atquehoc quidem
partim est verisfimum. Scriptores enim excellen-

tisfimi, UBBO EMMIUS, iANü« DOüSA, et

centum alii , atque nuperrime wagenarius,
ea de re non dubitarunt. Quod vero nemo unus
tradiderit aliter, ut fcribit Vir Ampl. id fecus fe

ha-
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het Noorweegen van zynen krantz
naauwkeurig genoeg te hebben ingezien.

Want die heeft daar , van de Noorman-
nen handelende, dit te boek geflagen

(g), zy hebben \Dorfiadium aan de Elve,

ontwerpen aan de Schelde , en Wykland^
een marktplaats aan den mond der Maaze
gelegen , verwoest. En , voegt hy 'er

By, in 't vierde jaar daarna hebben zy

tp '/ eiland y W^alcheren genoemd (V is een

gedeelte der zeekant van Zeeland) veelen

omgebracht, en eenigen tyd daar blyven-

de, zyn zy, na het opzamelen der jfchat'

tingen , te rug gekeerd naar Dorjladium

,

en gelden opgelegd en afgeperst hebbende,

weer weggezeiid. Nochtans bepaalt

deze fchryver hier de legging niet,

maar zegt wederom (h), zy vluchten over

de

Cg)L.I,38. Ch)L. 11,5.

habet, et non incidisfe videtur in Norvagiam fui

KRANTZir. Ibi enim Lib. I, 38. haec reliquit, de

Normannis agens: dorstadium ad albim,
ylntverpiam ad ScaUim fiuvios , et PVykland emporium ,

fturn ad oftium Mofae vaflaverant. Ac dein : anno dehi-

de quarto^ in itifula quae Walacra vocatur , (Siatandiae

mar'tttmae regionis portio est) multos trucidaverunt , et a~

liquamdiu ibi commorantes ^ cetifu exacto Dorfiadium redie-

tunt et trihutis inpofitis et exactis enavigarunt. Ubi ta-

men fitum non definit. Sed rurfum L. II , 5. Vor-

fia-
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de Elve der Friezen naar DorJIadium, Dit

alles wordt ook uit sigebert, den Gem-
blacenfer, bevestigd, doch met welk

recht , zal vervolgens getoetst worden.

Maar dit is zeer te pryzen in de pO'

ging van dien Groot Achtbaaren Heer,
dat hy de geheugenis van het oude
Dorefladum heeft opgehaald, want ik

twyffel niet, of veele fchryvers, welke

gemeenelyk van het Doreftadum der

Batavieren verftaan worden , fpreken van
deze ftad. Met betrekking tot het welk
ik daarom eene plaats uit krantz (i)

mynen lezer onder het oog zal brengen,

in welke hy zegt , Dorjladium was toen

een Jiad, niet op die plaats, alwaar nu
Stadium legt, maar nader aan de Elve*

Men
(i) Metrop. § 13.

fiadium per Albim Frifwnum confugiunt , 'uafiantque. Et
haec e sigeberto Gemblacenfi firmantur, quo iu-

re, dicetur infra. ld vero in Viri Gravisfimi opi-

nione perquam laiidandum, quod veteris iftius

Doreftadi memoriam excitaric, neque enim dubito,
quin nonnulli ea de urbe loquantur, qui de Bata-
vorum Doreftado vulgo intelliguntur , uti de hoc
capiuntur, quae de illo agunt. Addam ideoque eü
alium KRANTZii locum de oppido ifto. Sic ille in

Metrop. I, 13. Dorfiaslium turn oppidum erat ^ non eo loco y

^uo nune Stêdittm est, fedAlbi vicimore, Monfiravt hodie

«e-
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Men toont heden de overblyffeïen vdn de

oude ftadt. Ja * al^oo de uitmuntende

Man, wiens gevoelen ik toetfe, gQOxi

een bewys aanvoert om te voldingen

,

dat dit Dorefladum aan de Elve door de
Noormannen verwoest è:y, zal ik uit

eenen ouden fchryver iets bybrengen

,

waardoor zyn gevoelen geftaafd kan wor-

den* Ik doel op TRAZiGER, in de

Hamburger Cbronyk(k) alwaar de Noor-
mannen , die uit zee de Elve waren op-

geloopon , gezegd worden Hamburg en

't oude Stadium, 't welk toen Dorfta-

dium genoemd wierd , verbrand en om»
gekeerd te hebben* Zie daar de woor-
den zelve, " Die Normannier , die fich

„ folgendes in Galliam gefetzt , und

i, das

Ck) Apud ill. WESTFALEN in Mon, ¥er. Germ. T. L
p. 12Ó9.

veteris opptdi reliquias. Immo , quia nullura pro liac

urbe, a Normannis direpta, teftimonium adduxit,

proferam ex antiquo Chronico , quo viri Amplis.
opinio fulciri posfit. Ita enim traziger: i»

Chron. Hamburg, apud illuftr. westfalen in

Momm. Rerum Germ. T. I. p. 12Ó9. ubi Normanni e

mari Albim dicuntur ingresfi, Hamburgum et Ve-
tus Stadium, quod tune Dorfladium vocabatur,
diripuisfe et evertisfe. En verba ipfa. Die Nor-
xnandier, die fich folgendes in Galliam gefetzt, und

das
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\y das hertzogthum Normandien aufge-

„ richtet , fhuren aus der fee die Elbe

5j her auf, verbrenneten und zerftöre-

5, ten die flad Hamburg, und Alten

„ Stade , dahmahls Dorftade gênant,

„ und is dahmahls St. Anfcharius mit

„ grosfer noth gen Ramfen ertkom-

„ men*'. Gy ziet, dat er niets gefchik-

ter ten voordeele van den Groot Acht-

baaren Heer heeft kunnen gezegd wor-

den.

Maar dit behoort niet tot het Dore-
ftadum der Batavieren. Het verfchil

toch komt hier op uit; of die aanval-

len , welke wy lezen dat geduurig in de

9 eeuw op Doreftadum gefchied zyn,
tot het Utrechtsch Doreftadum , tegen-

woordig Wyk te Duurjiede genaamd,
be-

das hcrtzochthum Normandien aufgerichtet, fuh-

ren aus der fee die Elbe herauf, verbrenneten und
zerftöreten die ftad Hamburg , und Alten Stade , dah-

malils Dorftade gênant, und is dahmahls St. An-
fcharius mit grosfer noth gen Ramfen ertkomraen.

Vides pro causfa. V. A. nihil opportunius dici po-
tuisfe. At nihil haec ad Dorltadum Batavorum.
Summa enim controverfiae huc redit, utrum iilae

inpresfiones
, quas pasfim nono feculo in Dorftadum

factas legimus per Normannos , ad noftrum Dore-
ftadum pertineant, nee ne! Atque prius ego, pace

vi-
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behooren, dan niet? Het eerfte zal ik

met verlof des grooten Mans door be-

kwaame getuigenisfen ftaven. De ber-
TINIAANSCHE JAARBOEKEN Zeker
toonen dit, 't geen ik op my genomen
hebbe te voldingen ,op verfcheiden plaat-

fen zoo klaar en overvloedig aan, dat er

niets fchynt tegen ingebracht te kunnen
worden. Dus fpreken zy (1). De vloot

der Deenen , vallende in Friesland, heeft

een gedeelte van het zelve verwoest, en

daarna over oud Utrecht , by de koopftad,

Doreftadus geheeten , komende , hebben zy
alles geplonderd , fommige menfchen ge-

dood, fommigen gevangen weggevoerd, en
een gedeelte van het zelve verbrand. Oud
Utrecht is hier buiten kyf die alleraan-

ge-

(O Ad. Ann. 834.

viri excellentisfimi , idoneis teflimoniis probatum
ibo. Annales utique bertiniani diverfis in locis,

id quod probandum mihi lumfi , tam luculente et

copiofe commonftranc, ut nihil opponi posfe vi-

deatur. Sic illi ad annum dcccxxxiv. clasjïs de

Dania 'veniens in Frijlam aliquam partem ex illa deva-

fiavit, et inde per velus Traject urn ad emporium quodvo-

catur Dorefiadum venientef omnia diripuerunt ^ hominesau-

tem quosdam occiderunt ^
quosdam captivatos abduxerunt ^

fartemque ejus i^ni cremaverunt, Vetui Trajictum ibi fine

du-
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getiaamfte ftad, welke ook heden U-
trecht genoemd wordt. En dit heeft de
Groot Achtbaare Man niet durven la-

chenen.

Wat nu? Hy zegt dat die Jaarboeken
vervalscht zyn. Maar dit is den knoop
doorfnyden, niet losmaken, op dat ik

wegens den eerbied , welken ik den uit-

muntenden grysaard verfchuldigd ben

,

niets harders zegge. Immers dat ze
niet vervalscht zyn , blykt uit het geen
'er in diezelfde plaats gelezen wordt (m).
De Nordmannen in eenen tweeden Jlroop

Doreftadus aanvallende , hebben het ver*
woest en vyandelyk beroofd. Waar zou
men de woorden , met eenen tweeden
Jlroop aanvallende , toebrengen, by al-

dien het geen 'er van 't voorgaande jaar

V, DEEL. Y ge-

(m) Ad Ann, 835.

dubio" est urbs illa amoenisfima, quae hodie etiam
fic vocamr, quod negare auTus non fuit V. A.
Quid ergo? iuterpolatos dicic annales illos , id
vero esc nodum fecare, non folvere , nam ne quid
gravius dicam, vetat reverentia, quam V. A. de-
beo. Interpolatos haud esfe manifestum est, ex
illis, quae leguntur ibidem ad annum dcccxxxv.
tiormanni fecvnda irruptione Dorfiadum irruentes vafiavc'
runt , atque hofliliter depraedati funt. Quorlum enim
illa, fecunda inuptme irruentes^ fi ea» <lua<ï de prima

ir-
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gelezen wordt, valsch en onecht is? of
z^ullen wy derhalven de latere lezing,

die deze woorden, door V oud üirecht,

enz. uitgelaten heeft, verkiezen? Dit
wilde de beroemde Man , maar zal het,

als met de eenftemmigheid der gefchie-

dcnisfen ftrydig, niemand lichtelyk diets

maken.
Diezelve Jaarboeken zeggen nog eens

(n): op dien tyd hebben de Nordmannen

,

met eene gewoone ftrooping Friesland in-

rukkende , op V eilandi V geen JValcheren
heet , de onzen onverhoeds op V lyfgeftort ,

veelen vermoord, en meer geroofd. En
eenigen tyd daar vertoevende , zyn zy

,

fchatting opgehaald hebbende, zoo veel H
hen lustede, op denzelfden dag te Dore-

fladum aangekomen, en hebben insgelyks

de

(\\) Ad Ann. 837.

irruptione fuperiori anno leguntiir, falfa fint ac
fpuria? Praeferremusne igitur icripruram recentio-

rem, quae illa verba in compendium rcdegit, ubi

haec per vetus TraieBum etc. non lej^uncur? ld vellet

Vir Illuftris, fed neraini perfnadebit, quiahiftorJa-

rum confenfui adverfum est. Iterum Annales illi,

anno DCCCXXXVII. Ea tempeftate Njrtnanni irrupttone

folita Frifiam irruentes in jnfuL
,
quae Walachria dicitur ,

noflros imparatos ad^resfi , muitos trucidaverunt
5 ftures

dë^raedati funt ^ et aliiuamdiu mibi commorantes, cenfk

frout
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'de fchattingen afgeperst. De Keizer ^ dit

vernemende
f beeft, de voornoemde reize

uitgejield zynde , zich naar Nymegen , een

vesting naby Dorejiadum gefpoeid. Wy
zien dat Doreftadum op eene legging

geplaatst wordt , welke alleenlyk met de
onze overeenkomt,
HUYDECOPER heeft deze moeilyk-

heid gemerkt, en poogt zich op vee-

lerhande wyzen te ontwikkelen, maar
200 ik denk te vergeefs. Voor zodanig
boude ik het , dat de Chronykfchryver
volgens zyn Ed. fchyne gemeend te

hebben , als of de Noormannen gewoon
geweest waren in Walcheren te vallen,

en dat daarom de woorden , met de ge-

woone /ir00ping Friesland overvallende, tot

Walcheren bepaald wierden. Maar de
Y 2 uit-

pront lubuit exacto , ad Dorejiadum eadem furia pervene^

runt , et trihuta (imiliter exegerunt
,
quibus imperator au*

ditïs^ praetermisjo memorato itmere , ad Noviomagum
^

eaftrum vicinum Dorejrado, properare non diffulit. Vi-
demus eo fitu locari Doreftadum

,
qui nóllro unice

convenit. Senfit hanc difficuitacem huideco-
PERUS, multisque modis fe expedire ftudet, fed

fniftra, ut opinor. Tale est iliud, quod Chrpno°
graphus putasfe videatur

, quafi Normanni in Wa-
lachriam irrumpere fuisfent foliti, atque ideo illa

verba, muptione foUta Erifiam irruentes , ad Walachri-
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uitmuntende Man weet wel , hoe ver 't

woord Friesland zich in die eeuw uit-

flrekte, en wat het by de fchryveren
der middeleeuw beteekene. Daarna
komt het hem niet waarfchynlyk voor,
dat dit Walcheren, dat gedeelte van
Zeeland zy , het welk wy nu zoo noe-

men. Maar dit wordt gezegd zonder
fchryver, zonder getuigen, krantz
zelve , fchoon hy denkt dat Dordadium
by de Elve ligt, Jochende echter

nier, dat nochtans op de aangehaalde
plaats dit gedeelte van Zeeland bedeeld

wierd. Eindelyk fchynt die fprong aan
den Groot Achtbaaren Heer veel te

groot, dat zy uit Walcheren terftond

te Dorelladum zyn gekomen. Herin-
ner u, bidde ik, de plaats, en gy zult

Zien

am reftringi, Scd non ignoiat Vir Eximius, quam
late Frifiae vocabulum eo feculo patuerit , cc quid
mediae aetatis fcriptoribus fijïnificcc. Deinde pro-
bahile ei non esc, Walachriam iilam parcem esfe

eam Zelandiac, quam nunc co nomine appellamus.
Sed nullo auctore , nulloque terte id dicitur. Iple

K" ^Nizius, quamvi;> Dor'tadum ad Alhim hic intel-

liffat, per Wallachriam tarnen Zclandiae porcionem
fignificari non negabat , loco paullo ante adducco.
Tandem nimius V. A. videtur ifte faltus, quod e
.Walachria Itatim yenerint Doreftadum. Reco-

gnos-
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zien , dat hier niets zeldzaams voorgeval-

len zy. 't Is ook niets ftrydig met den
ftyl der Chronykfchryvers, in die din-

gen, welke de Fuldenzer Jaarboeken
hebben (o). De Nordnumnen , fchatt'mg

eisfcbende y zyn op '/ eiland Walcheren
gekomen , en daar hebben zy Eg^ihard
gedood en Dorefladus verwoest. En al-

fchoon 'er ook gelezen wordt, daar heb-

ben 2'y Eggibard en Dorefladumverwoesty

moet men hier echter niet uit o maken
dat Doreftadus op 't eiland Walcheren
gelegen hebbe, 't geen niemand ooit

gezegd heeft, lir is ook niets ongerymds
in, datzy, Walcheren verwoest zyn-

de, naar Dorelladum voortruk':en.

Maar ik verwonderemy, datdeze woor-
Y 3 den

(o) Ad A72n, 837.

gnofce ^quaclb, locum,et nihil inufitati hic accidis-

fe animaJvertes Nihil etiam a Itllo Chrunogra-
phorum alienum in iliis, quae habent Annaks fu l-
DENSES ad annum DCCCXXXVH, Normar:ni iribuium

exactantes in Walacram infulam venerunt ^ iliaue Kggi^

hardum occiderunt , et Dorefiadum vajlaverunt, Quam-
Vis enim legarur , ibt Eggihardum et Dorefiadum

vafiaverunt, minime inde efficicndum est, Dorefia-
dum in infula Walachra fuisfe fitum quod nemo
unquam dixit. Nihil i^aque infoliti in illis, ut,
Waiachria direpta, Dorelladum pergerent. Miror

au-
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den , hy heeft zich naar Nymegen , een

fpesting naby Dorejladum ,
gefpoeid , niet

aangeroerd worden. Deze immers be-

(lisfen de ganfche zaak. Want niet het

Doreftadum, dat by de Elve lag, maar
alleen hetUtrechtfche, kan gezegd wor-

den Nymegen nabuurig te zyn. Dezel-

ve woorden worden ook in een andere

Chronyk (p) gelezen. Met welken fchyn

van waarheid zullen wy dan met den
Groot Achtbaaren Man zeggen , dat de

plaats in de Bertiniaanfche Jaarboeken

vervalscht zy? a. krantz denkt waar-

lyk gunftiger , die , toen hy by sigebert,
den Gemblacenfer Monnik ,

gelezen

h^dde (q); Ds Nordmannen bejcbadi-

gen

(p) Ve Northm. gestis apud DU CIIESNE T.I.p. 524.

(_q) Ad Ann. 837.

^utem non attingi illa verba: ad Nov'wmagum ^ ca^

firtim vic'nium Dorefiado ^ properare non diflultt, Haec
autem omnem rem conficiunt. Doreltadum enim
Batavorum, non ea quae ad Albim erat fita, No-
viomago vicina dici poterat. Legunturhaec etiam

in Chr07t. de Northma72n. Ge[i. apud DU CHESNeT.
ÏI. p. 524. Qua itaque veri fpecie cum V. A. di-»

ceinus , locum in Annalibus Bertinianis esfe cor-»

yuptum? Mitius utique a. krantzius, qui,

cum apud sigeb ertüm, Gemblacenfem Mona-.

chum j ^d e^n^dem illum anniim dccc^^xxvu legisr.

fee;
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gen Gallien zeer, de jladt Antwerpen en

pf^itlam , een koopftad aan den mond der

JSJaaze, verbranden sry, van de Friefen

ontfangen zy fchatting: Dorfladium by
de Eive verftond; doch sigebert
heeft dit niet gezegd , en het blykt uit

het voorgaande, dat die ftad 'er niet

door verftaan kan worden.

Er zyn , behalven deze , nog drie an-

dere plaatfen in de Bertiniaanfche Jaar-

boeken, die het zelve te kennen geven;

zoo toch fpreken zy (r). Eenigen der

Deenen belegeren en krygen de koopftad,

Dorejladum geheeten, en 't Batavisch

eiland in, Wederom (s), fommigen der

Deenen nemen de koopftad, die Dorfta-

Y 4 turn

Cr) Ad Ann. 847.

(_s3 Ad Ann. 857.

fet: Kortmanni Gallias gravHer infeftant^ Andovierpum

oppidu7n , et Witlam emporium [itum juxtra ofiium Mofae

incendunt ^ aVrifonibus tributum accip'iunt; Dorftadumad
Albim intelligebat. verum id non dixit Sigebertus,

nee urbem eam posfe intelligi, e fuperioribus li-

quet.

Tria praeterea funt loca, in Annalibus Bertinia-

nis, idemquae fignificant. Sic illi , anno dcccxlvii.
Alü quoque Danorum emporium ,

quod DORASTADUM
dicitur ^ a^ infulam Batavam occupant , atque obtinent,

Iterum, ad annum dccclvii. Alii Danorum empo'
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turn geheeten wordt , ftormender hand in.

En het gatitjche Batavisch eiland, en de
overige nabuurige plantfen verwoesten zy,

Eindelyk (t), De Deenen komen in de
maand Januarius den Rhyn op naar Keu-
len , en de koopflad, die Doreftatus ge^

heeten wordt, geplonderd hebbende, ah
ook een vlek Nonmodoca, waarin de Frie-

Jen gevlucht waren, veele kooplieden der

Friefen gedood, en eene groote meenigte

volks gevangen genomen hebbende, komen
zy by zeker eiland, by de fterkte Nuts.

Soortgelyk is ook het geen ik elders

leze (u}. De Northmannen trekken in

de maand Januarius den Rhyn op naar
Keulen f en Doreftatum, een Jteeaje

,

waar-
(t") Ad Ann. 8Ó3.

(U) De Northtfi. gestii , apud DU CRESNB T,II.p.526.

v^V)£y-5^VjP" •vx>' 'C'^V^ï- 'cy>'n-yv ^^i* 'c^j*

rium 5
quoiJ Dorjlatuvi dicitur , vi capiunt , totamque Bata-

'uorum ïiifulam a^ cetera loca conlerimva diripiuni. Dcni-
que, anno DCCCLXüI. Dani 7nenfe Jamario per Rhe-

vtim verfus Coloniam adfcendunt , et depopulato emporio
,

quod Loreflatus dicitur^ fed et villam Nonmodocam ,

iid qriam Frijii C07ifugerant , ocafis multis Friforum ncgo-

t'uitor:bus , et capta non modica popu/i Tnultitudine , usqtie

ad quavdam infidam
, fecus caftellum Novejium perveviuwt.

Paria habet Auctor Chromci^ de tiorthmann, Gefiis,

apud DU CHESNE, T. II. p. 52Ö, Northmanjii ^ menjè

Januario j per Rbeiium verfus Coloniam adfcevduvt, et
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waarin de Friefen gevlucht waren, ge^

pionderd hebbende f komen zy, veele Frie-

Jfcbe kooplieden gedood hebbende,' tot by

zeker eiland, by de Jlerkte Nuis , doch,

naar ryp beraad, gaan zy onverrichter

zaak terug.

Ieder ziet , dat deze woorden met de

vorigen uit denzelven grond zyn opge-

haald , en ik lochen niet , dat ze maar
voor één bewys te houden zyn, heb-

bende ik ze alleen bygebracht, om myn
vermoeden te bevestigen , dat het woord
Nonmodoca, in de eerfte plaats, ont-

ftaan zy uit de volgende woorden, non

modica-, en dat het dus uit die plaats

moet uitgefchrapt worden. Doch dit

in 't voorbygaan , en ter oorzake van
den Chronykfchryver. Dan om nu

Y 5 weer

Doreflato depopulato ^ •villa ad quam Frifii confugerant , oc-

cijïs multis Frifonum negotiatoribus usque ad quandam

infulam , fecus caflellum Novejïum perveniunt ; Jed confilio

accepto
, ficut accesferant , recedunt. Haec ex eodem ,

quo priora, fonte esfe haufta , nemo non videt,

neque adeo pro uno tantum testimonio habenda
esfe inficior, fed ideo adduxi, ut firmarent fuspi-

cionem meam, vocem Nonmodocam, priori in lo-

co , natam fuisfe efequentibus nonmodka, adeoque
hanc esfe tollendam. Sed liaec in tranfitu, etChro-
jiographi causfa. Ut ad Dorltadum redeam, vides

in
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weer tot Doreftadus te komen ; gy ziet

,

buiten kyf, zonneklaar dat in de Ber-

tiniaanfche jaarboeken, ons Batavodu-

rum bedoeld, en als met den vinger

wordt aangewezen. Wat zegt de groo-

te man hier op? Hy denkt, dat die

twee voorgaande plaatfen verfchreven

zyn, en dat het geen 'er van het eiland

der Batavieren wordt bygedaan, by toe-

val 'er zy ingeflopen, alzoo dit alles

noch in de Fuldenzer^ noch in de Me^
tenzer Jaarboeken , noch by hermannus
CONTRACTUS gelezen wordt. En voorze-

ker, 'er is geen gereeder hulpmiddel in

een wanhopige zaak. Sommige Jaar-

boeken bepalen de plaats zoo naauw-
keurig niet , derhalven zyn die , in wel-

ke dit gefchiedt, valsch en verminkt.

Dat

in Annalibus Bertinianis tam clare defignari, ut,
digito velut, noftruniBatavodurum indicetur. Quid
itaque ad hacc Vir Gravisfimus ? in mendo cubare

dicit duoprioraloca, atqueilla, quae de Batavorura

infula leguntur, temere esfe infarta, quippe quae

nee in Annalibus Fuldenfibus, nee in Metenfibus,
nee apud Hermannum Contraftum inveniantur!

NuUum utique praefentius in causfa desperata ex-

pediendi remedium. Aliqui fafti non tam accura-

te locum definiunt , ergoilli , inquibus hoc fit, falfi

funt et interpolati! Sed hermannum con-
TRAC-
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Dat hy nochtans van ons Doreftadiis

fpreekt, kan men uit de woorden, zy

fleken Doreflad wederom ïn brandy

opmaken, hoewel HERMANNUs con-
tra c t u s van 't Batavisch eiland niet

meldt. Hy bedoelt derhalven dat Do-
reftadus, 't welk hy te voren gezegd
had, door de Noormannen in 't jaar 835
en 837 verwoest te zyn. En dat die

ramp tot ons Batavodurum behoord
hebbe, hebben wy boven gezien. De
Grootachtbaare man meent, dat deze
laatfte plaats hier zoo ongerymd gelezen

worde , dat hy vraagt , of 'er niet mis-

fchien een derde Doreftatus tusfchen

Keulen en Nuis geweest zy? Even of
zy niet, langs den Rhyn naar Keulen
trekkende ; te Doreftadus en vervolgens

te

TRACTUM, quamvis Batavorum infulae non me-
mineric, de noftro tarnen Doreftado loqui , colligi

potest ex illis verbis: ITERUM Doreflatum ineen'

dunt. Significat ergo eam Doreftadum, quam an-
tea, anno dcccxxxv, et dcccxxxvii a Normannis
vaftatam dixerat; cladem vero iftam ad noftrum
Batavodurum pertinuisfe, fupra vidimus. Pos-
terlorem locum tam abfurde legi opinatur V. A.,
nt quaerat, num forte tertia quaedam Doreftatus
Coloniam inter et Novefium fuerit fita? Quafi ve-

ro per Rhenutn Coloniam tendentes , Doroftadum
no-
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te Nuis hebben kunnen , ja moeten ko-

men. Maar 'er zyn, behalven deze,

ook andere plaatfen in die Bertiniaan-

fche Jaarboeken, welke allerzekerst tot

het Doreftadiis der Ba avieren behoo-
ren. Zoo fpreken zy (v), Rorichy de

neef van Henold , die onlangs van Lo'
tharius afgevallen was, de legers der

doormannen medegenomen hebbende , ver-^

woest met eene meenigte Jchepen briesland

en V eiland der Batavieren , en andere

nabuurige plaatfen over den Rhyn en de

WaaL PP^elken Lotharius , toen hy hem
niet heeft kunnen onderkrygen , in vriend-

Jcbap aangenomen , en met Dorefladus en

andere beerlykheden begiftigd heeft

Hier moet ik een weinig by fiil ftaan

,

op
(v) Ad Ann. 850.

noftrum, et Novefiam venire non pocuerinc , im-
mo debucrinr

!

Scd funt ala, practer haec, loca, in Amahbui
illis BER.TINIANIS, quae ad Doreftadum no-
llrum certisfime pertinent. Sic illi, Anno dcccl.
"Rorich , vepos Herioldt , qui tjuper a Loihario defecerat ,

aifumtis Normannorum exercittbus , cum multttudtne wa-

'üium Fripam et Batavoruvi infulam , aliaque 'vicina loca

fer Rhenum et Vahalim devaftat. ^lem Lotharius , cum

comprimere nequiret , in fidem recepit , eique Dorefiadum et

alios comitatus largitur. Debeo his paullulum inmo-
ra-
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Op dat het ten klaarflen blyke, dat Do-

reftadus met de aangrenzende plaatfen,

eenigen tyd, in de handen der Noor-

mannen geweest zy', wier zeerooveren

gefchiedenis derzelver krygsverrichtin-

gen veel licht by za\ zetten, en te gelyk

voor ons Doreftadus pleiten.

Men wete derhalven, dat met hem-
ming, der Noormannen Vorst, nadat

hy reeds eenige jaaren met alle macht

op deze landen hadde toegelegd, de

vrede gefloten zy op dezen voet en voor-

waarde , dat de rivier Eger de fcheids-

paal van 't gebied tusfchen deFranfchen

en Deenen zoude zyn. harald, of

HERiOLD, de zoon of de neef van

HEMMING, (want hieromtrent verfchil-

len

rari, ut conftct liquidisdrao, fuisfe Doreftadum

noftrum cum finitimis, per aüquod tempus, in

manu Normannorum, quae hiftoria piratarum ex-

peditionibus luctm aliquam adfundet, et fimul pro

Doreftado noftro causfam dieet, bciendum itaque

est cum Hemmingo , Normannorum Principe , polt-

quam illi jam per annos aliquot has in regiones

gravisfime incubuerant atque agendo ferendoque

omnia diripuerant, pacera fuisfe fociaram, ea lege

et conditionc , ut Egdora fluvius regni esfet ter-

minus, Francos inter atque Danos. Henirningi

films, vel nepos Cea enim in re auctores dislidentj
' '^ Har-
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!en de fchryvers) heeft zich, na het om-
helzen van den Christen Godsdienst, on-

der de befcherming en hoede van den
Keizer , l o d ew y k den Vroomen

,

begeven. Want heraldus had voor
het ryk ^eftreden, doch overwonnen
zynde zich tot lodewyk begeven; en
had uit hoofde van het te voren vastge-

fteld verbond tusfchen den Keizer en den
toenmaligen Koning van zyne landsge-

nooten , hemming, het zy zyn' Vader,
het zyn zyn'Oom, hulp van lodewyk
verzocht. Dien de Keizer, 't zyn de
woorden van albertus den Stadien-

fer Abt (w), ten doop houdende, toen hy

bejloten had hem in zyn ryk te herftellen^

een vrydom over de Ehe gegeven , entef-

fens
(w) ^d Ann. 826.

Hamldns, five Herioldus, religione Chriftiana

fuscepta, dedic fc in fidem atque clientelam Impe-
ratoris, Ludovici Pii. Haraldiis quippe pro regno
dimicaverat , fed victus ad Ludovicum fc contu-
lerat, atque conremplatione foederis, anrca iccij

inter imperatorem , et fuae gencis tum Regem,
Hemmingum, vel parrem, vel pacruum , auxili-

umaLudovico poposcerat. Quem imperator (^lünt

verba alberti, Abbatis ötadenfis, ad annum
DCCCXXVIJ a facro fonte fuscipiens ^ cum decrevisfet 'm

regnum fuum rejiituere , dedit ei trans Albiam beneficium ,

fra-
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fens aan zynen broeder horic, op dat

die de zeeroovers beteugelen zou, een ge-

deelte van Friesland toegeftaan heeft.

Maar roric, horic of eric (want die

naamen worden verfchillend uitgefpro-

ken) viel naderhand van lotharius af,

en fchoon eerst] gevangen, doch weder
ontfnapt zynde, belegerde Doreftadus,

en is ten laatften wederom in 's Keizers

gunfte aangenomen, en van een vyand
een vertrouwd aanhanger geworden.
Laten wy de Metenzer Jaarboeken (x)

hooren; Roric, die met zynen broeder

Hariald Cdie ook Harald of Heriold ge-

naamd wordt) Dorejiadus uit kracht van
vrydom van den Keizer Lodewyk bezeten

had, na het overlyden des Keizers by Lo-
thai

(X) Ad Ann. 850.

fratri ej*t Hor'ico , ut piratis obfifteret^ fartem Frijiae coh^

cesjjt. Roricus autem, Horicus, aut Ericus, (no-
mina enim illa diverfis modis efterri folent) a Lo-
thario deinde deficiebat, qui in cuftodiam datus,
fed inde elapfus Doreftadum occupavit, atque ad

extremum ab imperacore in gratiam est receptus,

et ex hoste fiduciarius cliens factus. Audiamus
Annales metenses, anno dcccl. 'Roricus^ qui cum

fratre Harialdo (qui etiam Haraldus, et Herioldus) Do-'

rrfiadum jure benefcii tenuerat ab imperatore Ludovico

,

$ost obitum imperatorh , apud Lotharium, qui pafri fuc"
teS"
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tbarius , die zynen vader opgevolgd was ,

tvalfchelyk van verraad verdacht gehouden

zynde , is gebonden en naar de gevangenis

gezonden , waaruit hy ontjnapt zynde naar

den Koning Lodewyk is gevlucht; en als

hy eenige jaaren by de Saxers , die nabuu*

ren der Noormannen zyn, bleef, beeft

hy , eene groote bende Deenen verzameld

hebbende y de zeeroovery beginnen te oefe-

nen y en de plaatfen van 't Lotharisch ryk,

die het digtfie by hem waren, te verwnes*

ten , en is door de monden van de rivier

den Rhyn te Doreftadus gekomen , en heeft

hetzelve belegerd; en toen hy van Lotha-

rius niet zonder gevaar der zynen ver-

jaagd kon worden, is hy, op aanrading

der zynen, de gezanten zulks bemiddelen-

de y in vriendfchap aangenomen, op die

voor-

cesjerat ,
proditwnis crim'me falfo h/Jïmulatus , tejitus et in

cujiodiam mhfus est , uvde fuga lapjus , ad regem Ludovi-

cunt confugit ^ cumque per aliquot annos inter Suxofzes, qui

eonfines fu?tt Normar^fiis, maneret ^ coUecta 'Danigenarum

von modtca manu ^ coepit piraticam exprcere ^ et loca repii

Lotharii^ quae Jihi erant viriniora^ vaftare . vlnitque
PER OSTIA RHENI FLUMfNlS DORLSTADÜM , et OCCW

favit : et cum a Lothario One periiulo fuorum vnn posfet ex~

peilt 5 confilio fuorum , legatis mediantihus , m fiJem est re-

teptus , ea conditione , ut trthutts ceterisque negotiis ad re-

gti aerarium pertinentii^us , fiaditer tnjei viret , et pira^

ti'
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voorwaarde , dat hy voor de fchattingenl

en ^t geen verder tot 's Konings Jchatkist

behoorde, getrouwelyk zorg zoude dra-

f
en f en de zeeroovers der Deenen , door

en te onderfcheppen , wederjlaan. De
Fuldenzer Jaarboeken hebben foortge-

lyk: Roruc is door den mond van de ri-

vier den Rhyn te Dorejladus gekomen, en

beeft het belegerd en in bezit gehad. Hy
heeft derhalven Doreftadus, met toe-

ftemming van Lotharius, bezeten. En
dit verhalen ook de Bertiniaanfchc

Jaarboeken (y): zeggende, Maar Ro-

ruc, de Noorman, die met toeftemming

van zynen heere, Lotharius den jongen,

over Doreftadus gefield was, heeft de

vloot naar de landpalen der Deenen ge-

voerd, en een gedeelte van het ryk, dat

tusfchen de zee en de Eger is , met toe-

V, DEEL, Z flem-

(y) Ad Ann. 857.

ticis TyanQrum''ohviando refifleret. Paria habent Anna-
les Fuldenfes. Tenuit icaque Doreftadum, confen-

tiente Lothario, idque dicunt ^«w^/m bertiniani

anno DCCCLVII. Eoruc Normannus ^
qut fraeerat Dore-

fiado cum confenfu domini fui Lotharii jmiioris ^ clasfem du-

x'tt in fines Danorum^ et confentiente Horico ^ Danorum

'Rege
^
partemregni ^

quae est inter mareetEgedoram^posfe-

dit. Idem docent Annaks Metenfes, ac Fuldenfes. Quae
om-
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Jlemming van Horuc , den Koning der
Deenen , in bezit gehad. En hier mede
ftemmen de Fuldenzer en Metenzer
Jaarboeken overeen, 't Welk alles aan-
toont , dat de Noormannen Doreftadus
bezeten hebben door de vergunning en
toeftemming en van Lodewyk, en van
Lotharius.

Doch de Grootachtbaare man zegt,

dat het ongerymd zy te gelooven dat zy
deze gunst van Lodewyk verworven
hebben. Want zy wierden door den
Keizer in het ryk herlleld, moest hy
hun dan , dus vraagt hy , behalven dit

noch een gedeelte van zyn ryk afftaan ?

Hy zou beter gedaan hebben , byaldien

hy liever een deel van Denemarken voor
aich zelven bedongen had! Maar ftel

eens, die Noorman hadde zich hier toe

verbonden, hoe zoude hy zyne verbin-

te-

omnïa commonftrant et Ludovici , et Lotharii bc-

neficio atque confenlu tenuisfc Normannos Dore-
ftadum. ld vero, quod per Ludovicum Imperato-

rem beneficium hoc nacti fuerint, abfurde credi

dicit V, A. Ab impsratore in regnum restimeban-

tur,debebatne, quaerit,partem fui etiam regni eis

cedere? Rectiusfecisfet fecundumV. A. , fi partera

aliquam Daniae fibi potius fuisfet pactus. Pepi-

gerit, fed qui potuisfet praeftare? Si gesta hujus
fe-
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tenis hebben vervuld ? Indien wy de be-

dryven van deze eeuw herdenken, en

den toeftand der ryken en den aart der

Keizeren overwegen , zullen wy 'er zoo
niet over oordeelen. Horic, of Roric

verkreeg op deze wyze , niet alleen waar
van hy 5:ich fykelyk en overeenkomftig

zyne waardigheid onderhouden, maar
ook te gelyk de ftrooperyen der Noor-
mannen met vereischte wapenen tegen-

gaan en afkeeren kon. Dat is, dat hy
als Markgraaf het opzicht over de gren-

zen hebben zou, gelyk douza reeds

aangeteekend heeft (z). En dus is hyi
gelyk in de Jaarboeken gezegd wordt,
toen hy niet ondergebracht kon wor-
den, in vriendfchap aangenomen* Na-

Z 2 dien

(z) Holl, Annal. II. p. 83.

feCuli in memoriam revocemus, regnornra ftatuni

atque imperatorum ingenium confideremus, calcu-

liim fic non fubducemus. Horiciis, vel Roricus,
nou modo ita accipiebat, unde ipfe liberaliter, ec

pro dignitate fe fustentare , fed et fimul praedatori-
os Normannorum incurfus justis armis defendere
posfet, ac propulfare, hoc est, utpro Comité Li-
mitaneo inibi praefideret , nti jam notatum fuit II-

kistrisfimo DouzAE ^wW. II, p. 83. Adeoquc, u€
in Annalibus dicitur, cum compriminequiretj in
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dien zy derhalven door den mond van
de rivier den Rhyn te Doreftadus geko-
men zyn, kan dit dan op Doreftadus, 't

welk aan de Elve legt , toegepast wor-
den? of is het niet veel beter te zeggen,
dat het alleen pasfe op dat Doreftadus

,

't welk de Jaarboeken reeds op veele an-

dere plaatfen met dien naam bedoeld
hadden ? Is derhalven dat Doreftadus

,

't welk dezelve Bertiniaanfche zeggen in

't jaar 863 met veele andere fteden door
de ftrooperyen der Noormannen ten

tweedenmale verwoest te zyn, eefte

andere ftad ? Daarenboven kan 'er geen
andere vergunning van Carolus Crasfus

,

naderhand aan Godefried toegeftaan,

dan deze verftaan worden , waarvan die

Jaarboeken (a) zeggen ; Carel was Go-
ta-

(a) AdAnv. 882.

fidem est receptus. Quum icaque per ostium Rhe-
ni fiuminis Doreftadum venerinc, idnc illi Dorelta-

do, quae ad Albim, aptari poterit? an unice con-
venire dicemus üli, quam Annales, multis in lo-

ciSj eodemillo nomineJefignant? Alianeitaqne esc

illa Doreftadus, quam anno dccclxiii una cum ali-

is a piratis Normannis iterum direptam iidem iill

Bertiniani tradunt? Nee aliud intelligi potest bene-
ficium a Carolo Crasfo postea in Gothofredum col-

latum; de quo AnnaUs iWi ad aiinum dccclxxxii.
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tafried met de zynen , door fommiger he"

middeling , zeer toegedaan , op dat hy den

doop ontvangen , en Friesland met andere

eerampten , die Roric gehad hadde , zou-

de aannemen» By aldien hy die plaat-

fen kreeg, welke Roric gehad hadde,
ontving hy derhalven ook Doreftadus.

Doch hier van naderhand.
Maar de groote Man zintwist insge-

lyks over Kinheim, welk landfchap hy
meent dat ook over de Elve, alwaar
Doreftadus geweest zou zyn, gelegen
hebbe. By die gelegenheid legt hy de
plaats by regino uit , waarwy (b) lezen

:

op dienzehen tyd komen de Noormannen

y

die te Chinheim en Denemarken aangeko-

men waren f met Godfrieds toejiemming^

Z 3 den

Qi) Ad Ann. 884.

Catoïus placicla mente Gotafridum cum fun , ut haptismd re»

ciperetf etFRlSIAM, ALIObQÜE HONORES , QUOS RO-
RICüS HABUERAT, reciperet , interventione quorundam
obtinuit. Si ea, quae Roricus habuerat, ergo etiam
Doreftadum , fed hac de re paullo post.

At disputat quoque vir Eximius de Kivhemo,
quam regioncm trans Albim fuisfe opinatur, in qua
fita fuerit Doreftadus. Ea occafione explicat locum
REGiNONis , apud quem hiaec leguntuf. Eodem anno
Nortmanni , cjui in Chinheim et Denemarcam venerant , ad~

fintiente Godefrido , Rhenum navi^io adfcendunt. Sic iUe ,

ad
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den Rhyn tefcheep op. En huydecoper
zegt dat hy de eenigfle zy, by wien dit

gelezen wordt, maar met wat recht zal

terflond gezegd worden. By reginq
wordt dus verhaald : De Noormannen

,

die te Cbinheim en Denemarken aangeko»

fnen waren, komen met Godfrieds toe-

Jlemming, den Rhyn te fcheep op, en de

Jiad Diusburch bemachtichd hebbende , bou-

wen zy naar gewoonte een fterkte op die

plaats en overwinteren daar , tegen over

welke de Veldoverfle Henric zich gele-

gerd, en hun het rooven niet toegelaten

heeft. En zy begeven zich in V voorjaar^

de legerplaatfen verbrand hebbende , naar
de zeekusten. Ik heb de plaats hier ge-

lieel ter neer gefteld , op dat ik ze eenig

Jicht byzettCo

i(^.p^.j^,j^.j^.j^.j^.^i,.^^.p^.jy^

ad annum dccclxxxiv. atque hunc unum esfe

,

apud quem ea leguntur, fcribit hüidecoperus. ld
vero perperam , ut dicetur Itacim. Ita editur apud
REGINONEM: tiortmanni qui in Chinheim et Denemar-
SAVfveneYant ^ adfintknte Godefrido ^ 'Rhenum navigio ad"

Jcefidutit et DIUSBURCH oppido occupato ^ mutütionem in so-

'dsm loco .^ more folito covfirnuni ^ et in ea tota hiemerefidejit,

(fontra qiios Henricus dux castra pojuit et nullatenus prae~

^as a^ers permifit. 'R.edeunte vernali tempore castris exuS"

tiiad j/isritima loca fe recipiunt, Locum integrum ad-r

ll'ripfi j «c' luce allcjua circunifundam. Facem
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De Metenzer Jaarboeken zullen ons

den weg wyzen (c). De Noormannen ,

dus fpreken zy, die uit Denemarken te

Chinheifn gekomen waren , zeilen^ met

toeftemming van Godefried, Then tefcheep

op, en de ftad Duisbiirch ingenomen heb-

bende , ftichten zy naar gewoonte een

fierkte op die plaats, en overwinteren

daar : tegen over welke de veldoverste Hen-
ric zich gelegerd, en hun het rooven ge-

heel belet heeft. Doch zy begeven zich

in 't voorjaar , de legerplaatfen verbrand

zynde , naar de zeekusten. Men leest hier

byna dezelve woorden, en derhalven

moet de eene plaats uit de andere ver-

klaard worden , die voor my van des te

grooter waarde is , om dat ik ze van an-

Z 4 de-

(c) Ad eumde?n Ann,

praeferent Annaks metenses, 11c enira illiad eutn-
demannnm. Norma?tni^ qui in Chinheim ex Denimarca

vinerant , adfentiente Godefrido Then navigio adfcendunt ,

et Duisburch oppido occupato munitionem in eodem loco , more

folito , conftruunt , et in eo tota hieme refident , contra quos

Henricus dux castra pofuit et nullatenus praedas agere per-

viifit, Redeu7ite vero vernali tempore cast ris exustis mari-

timislocis Je recipiunt. Lcgiseadem faepe verba, adeo-
que alter locus ex altero est illustrandus, qui mi-
hi eo majoris esc pretii , quia ab aliis adhibitum non

"vi-
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deren niet bygebracht vinde. Hier uit

blykt, dat pontanus, matthaeus en an-

deren, niet zonder grond by regino,
voor in 'Denemarcam

, gelezen hebben , ex
Denemarca» Onder welken naam noch-
thans zy, die de lezing in Denemarcam
behielden , een zeker deel van Holland
verftonden ; tot welken niet alleen van
LOON, dien ik wel wenschte dat niet

zoo hevig van den Grootachtbaaren Hee-
re ware doorgeftreken, maar ook voor
hem de groote janus douza, en
veele anderen behooren. Naderhand
hebben zy te recht Dusburch of Duis^
burch voor Diusburch gelezen. Maar 't

is zeer aanmerkelyk dat die, welke by
REGINO den Rhyn , by onzen Chronyk-
fchryver gezegd worden , Then opgeko-

ïnen

#• ^-t* *«*i ^\* WVL M-iS t>>K _<i UK. ^ ~>S L>K ^^ UB. ^^ r..^. ^a Ltm. ^>S i.B^-u tim^^-S

video. Liquet inde Viros Doctos

,

pontanüm , maT'
THAEUMalÏQiique, non temere apud REGiNONEM,pro
ia Denemarcam legisle ex Denemarca. Quo nomine tamcn
jlli qui in Denemarcam retinebant, Hollandiae par-
tem aliqiiam intclligebanc, inter quos non modo
fuit LONiüs, quem non adeo castigatum vellem a
viro Ampl.,fedanceillum magnus ille, janus eoü-
ZA , mulcique alii. Deinde etiam pro Diushurch

recte legerunt Dusburch feu Duisburg. ld vero per-»

quam est memorabile,quod,quiapudiiEGiNONEM/ifi'

M-mm , Chl'OflQgraphQ aoltro Xhen naviiio adscendis,"
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men te zyn. Dit kan ons den weg wy-
zen, langs welken die zeeroovers geva-

ren zyn, Oudtyds ftortte een riviertje,

lia genaamd , zich uit in den Ysfel ,gelyk

BRUMAN (d) en anderen leeren. Zy
fchynen derhalven den Ysfel opgeko-
men te zyn, en zoo hebben zy Dus-
burch, een ftad leggende by die rivier,

overmachtigd , daar de geleerden tot

noch toe getwyfeld hebben , of 'er die

ftad, dan eene andere van dienzelfden

naam aan den Rhyn gelegen , door ver-

ftaan moet worden. Hoewel het ech-

ter niet noodzakelyk is, de geloofwaar-
digheid en lezing van regino , die hier

van den Rhyn gewaagt, in twyfel te

Z 5 trek-

Cd") In Ifalae Descript. Apud Ampl. et de "Patria urbt

praeJare meriium, G. DüMBAR Annal. I, p. 205.

fe dicantur. Haec nobis viam monftrare posfunt,
qua navigarint praedones illi: liam fluvium recipie-
bat olim Ifala, ut burmanus in Ifalae discriptione
apud Amplisf. et de patria fua urbe praeclare meri-
tiim virum, g. dumbar Anal. I, p. 205. aliique
docent. Videntur itaque adfcendisfe Ifalam, atque
fic Dusburgum , flumini isti adfidens oppidum, oc-
cupaverunt, cum hucusque dubicarint Eruditi , an
lila urbs, an alia ejusdem nominis, fed Rheno ad-
pofita, intelligi debcret. Neque vel fic rêginonis,
^ui Rhenum memorat , fidem aut fcriptqram foUici-

ta-
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trekken, dan hier van zal ik nu, opdat
de eene twist niet uit de andere ontfta,

niets zeggen.

Maar nadien de Noormannen insge-

lyks, in dien zelven tocht , geloofd wor-
den Deventer bemachtigd en geplun-
derd te hebben , zien wy hier te gelyk
uit, hoe gemakkelyk dit heeft kunnen
gefchieden, wanneer zy den Ysfel op-
zeilden. 'Er is eene aanmerkelyke plaats

in de Pitboeaanfche Jaarboeken (e) over
die ftad. De Noormannen hebben de ha-
ven, die in de Fnefche taal Tavemcri
genoemd wordt, alwaar de heilige Liobo-

mus rust , zeer veelen gedood zynde , ver-

brandm In welke plaats ik meen den
rech-

(e) ^/>»^ LAMBECIÜM, Comm^ de Bibl. Caes. I. p.

352. Ad Ann. 882.

tare necesfe est, fed qua de re, ne lis feratur e li-

te, nunc nihil dicam. Quia autem Normanni ea-
dem hac expeditione, Daventriara quoque occu-
pasfe creduntur, et diripuisfe, fimul hinc intelli-

gimus , id quam commode fieri potuerit , cum per

Salam feu Ifalam vela faccrent. De urbe ista inlig-

nis est loCUS in A?inalibus FithoeaniSy apud LAMBE-
ciuM, in Comment. Bihlioth. Caefar, T. I, p. 352.
ad anuum DCCCLXXXII. Nordmanni portum

,
qui Frifi-

aca lingua Taventeri nominatur ^ ubi Sanctus Liohomus

requiescitj plurimis interfecris, fuccenderunt. Quo in lo-

co
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rechten oorfprong van den naam Da*
ventria (Deventer) , over welken 200 veel

verfchil is
;,
gevonden te hebben , waar

van ik anderen hier zal zc^eken te over-

reden. En indien ik, na de losfe en
dikwyls wanfchikkelyke gisfingen van
200 veele geleerden en ongeleerden,

den rechten naamsoorfprong zal ont-

wikkeld hebben, zal 'teen kleine dank-

vergelding voor die beminde ftad , wel-

ke my zoo veele jaaren een aangenaam
verblyf vergund heeft, zyn. De Noor-
mannen worden daar gezegd in de Hch
ven, niet in de Plaats, Schans , oïStad,
of iets diergelyks, gekomen te zyn,
gelyk anders by de fchryvers de2er

eeuw gefchiedt. De haven wierd in 't

Jpriesch, dat is in onze Vaderlandfche
taal

,

co veram rationem nominis Daventriae, de quo
tantus est disfenfus, invenisfe mihi vifus fum,
quod an aliis perfuadere posfim, tentabo. Si enim
poft tot doccorum et indoctorum conjecturas , fu-

tiles faepe et abfurdas, veram nominis causfam ape-
ruero, levis redhostimenti loco erit urbi carisfimae

,

quae mihi per multos annos liospitium haud inju-

cundum praebuit. Dicuntur ibi Normanni venisfe

in portum , non /» locum, castrum ^ •villam^ aut fimile

quid, ut folet alias hujus aevi fcriptoribus. hor-

tus Friftaca lingua , id est patrio nostro fermone voca-
ba*
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taal, Tavernen genoemd. Anders wordt
ze genoemd Daventrcy deflad Daventre

,

by HEDA , (f) en zoo wordt ze in het la-

tyn noch Daventria geheten. Want het
IS bekend , dat de letteren D en T veel-

al onder een verwisfeld worden. Daven
is toch niets anders dan D'^aven , de Ha--

ven, en zoo hebben zy in 't Friesch de

Haven met eenen bygevoegden uitgang

Daventre geheten. Onze voorvaders
hielden, gelyk andere volkeren, de H
meer voor eene adfpiratie, dan wel voor
eene letter, welke H zy meermaals,
wanneer ze voor een klinkletter llond,

uitlieten. Terwyl toch Uaven , de Ra-
ven , in onze taal een Haven beteekent

,

is het dan niet waarfchyniyk, dat de
naam

CO />. 04.

h^tViX Taventer't. Alias V'OCatur D<Ji'e«ïre, villa Daven"

tre, apud HEDAM in Historia Episcop. Ultrajectin: p.

64, et alios. Et fic adhuc dicitur Daventria, no-
tum quippe est literas D et T pasfim inter fe per-

misceri. Daven aucem nihil aliud esc, quam PV-
ven. De haven, idestportus; lingua Frifiacavocarunt

ergo De haven, Daven, Ct , additateriTllnatione, Da-
ventre. Majores nostri,,ut alii, H magis pro ad-

fpiratione, quam pro licera habebant, ideoque pas-

fim ante vocalem elidebant. Cum itaque Draven,

Haven nostro fermone porfum fignificet, videturne
pro-
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naam der ftad daaruit afteleiden zy, en

dat zy in deze plaats bedoeld worde ?

Ik weet, een plaats wordt wel, zon-

der dat men op den oorfprong let , met

den naam , waarmede zy van haar volk

geheten wordt, beftempeld. Maar hier

fchynt het eene andere zaak te zyn, om
dat een Haven in 't Friesch dit beteeken-

de, 't geen het ook noch beteekent. En
dit is derhalven eveneens als 't geen men
by BEDA (g) leest. In een beroemd

Kasteel, het welk met een oud woord dier

volkertn, Filtaburg, dat is, de ftad der

Vilten, in de gallifche taal Trajecturn

wordt genoemd» Want gelyk hier Ha^
ven in 't Friesch Taventeri, zoo betee-

kent daar Burg, een oud woord van 't

volk

(g) Hist. Eccl. y. 12.

probabile, nomen urbis inde esfe repetendum, id-

que loco isto fignificari ? Scio, faepius quidem lo-

cusaliquis anomine, quogenti fuaedicitur, defig-

nari folet, qiiamvis etymon non respiciatur, fed

hic alia videcur res esfe,quia/'orf«jFrifiaco fermone

id notabat, uti notac etiamnum. Simili itaque

modo , quo apud bedam , H. E. V , 12. in casteUo

illustri ,
quod afitiquo gentium illarum vocabulo VUtaburg ,

id estj oppidum Fiïtorum , lingua autem Gallica Trajectum

vocatur. Nam , Uti hic portus, lingua Frifiaca Taveit-

feri, .fic ibi hrgy antiquo gemis vocabulo oppidum,

Sci-



^66 Ji ÖE RHOER OVER

volk , de Stad. Want het is bekend dat

Bargen niets anders zyn dan kasteelen,

verfterkte plaatfen, fleden. Gelyk
OROsius fchryft, (h) dat de Burgun-
diers dus genoemd zyn, om dat zy ge^

woonlyk de menigvuldige woningen, op de

grensfcheidingen gebouwd, Burgen noe*

men* En te recht hebben zy, van de
haven, den naam der ftad ontleend , na-

demaal de gedenkflukken der ouden
getuigen , dat hier eene heerlyke en zeer

gefchikte haven geweest zy. En hier

uit leide ik insgelyks de reden af, waar-
om Lebuinus in de Kerk der Haven ge-

zegd wordt begraven te zyn, dat is,

naar den geleerden monen (i), te

Deventer, Want het geen revius
(k) aan-

(h) Uht, V. 33.
(i^ Chron, der ftad Deventer , op '/ jaar yóö.

Scimus enim hurgen nihil aliud esVe^ quam arces,

castra, oppida, uti orosiüs Hisf. V, 33. fcribit

Burgundiones esfe vocatOS, quia crehraper limitemha-

bitacula confiituta. Burgos vulgo vocant, Recte aucem
a portu nomen dedcrunc, infignem enim & per-
quam commodum fuisfe portum, veterum monu-
menta testantur. Atque hinc etiam causlarn derivo,
quare 'Lehinnus in temp/o portus fepultus-dicacur, id

est, Daventriae, ut explicat Doet. monen, in

Chron» Daventr, (Chronjk van Deveftier) ad annum
DCCLXVI.
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(k) aangaande de haven by de plaats ^

alwaar nu de Kerk van St. Lebuinus
is, denkt, is, 200 't my toefchynt, on-
waarfchynelyk. En waarom zouden
wy hier aan twyfelen? dumbar (1)

toont dat deze flad dikmaals onder den
naam van Haven bedoeld wordt. Wat
is dat anders dan D'haven , Daven, en
zoo Daventre, . Die Lebuinus wordt in

de aangehaalde jaarboeken Liobomus ge-

heten; want die naam wierd op veeler-

hande wyzen uitgefproken, en nooit
hebben de boekfchryveren meer ver-

fchild en ged'Waald dan in de eigen naa-

men , der vreemden voornaamentlyk.
Waarom het niet te verwonderen is, dat

LAM-
Ck") hl Hist. Dav. p. 12.

(1) Kerkel^k en Weereldlyk Deventer P. II, J.bl. 22<5,

DCCLxvi. Nam quod revius in Hist. Daventr. p. I2.

de portucogitat, prope locam istum, ubinunc est

S. I.ebuini teraplum, omni veri fpecie carere mihi

vklccur. Et quid dubitemus? ipfam hanc urbem fae-

pe portus vocabulo defignari, ostendit Ampl. dum-
bar in Daventr. S. et P. (Kerkelyk en Wereldlyk De-
•venter)'L.\l^ 5, p. 22Ó. quid hoc aliud, quam D''ha-

w», Daven? Lebuinus in Annalibus, quorum me-
mini, vocatur Liobomus. Nomen quippe istud di-

verfis modis clTerebatur , et nunquam magis varia-

runt librarii erraruntque, quam in nominibus pro-

priis, peregrinorum maxime. Quare mirum non

,

esc

1
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I.AMBECIUS dit niet geweten , en te ver-

geefs in de martelaarsboeken gezocht
heeft.

Laten wy eindelyk tot Kinhemum, of
Chinheim terugkeeren. De meesten zyn
gewoon het uitteleggen van Kermerland
of Kennemerland. Maar huydecoper
plaatst het over de Elve, en aldaar

Doreftadus. Dat het een deel van Fries-

land , 't welk men eertyds dus noemde

,

geweest zy, blykt ten klaarften hier uit,

dat die naamen onder eikanderen ver-

wisfeld worden. Friesland doch., en an^

dere heerlykheden , die Roric gezegd
wordt (m) gehad te hebben, worden
by LAMBECius (n) gQïiOQmd,graafJchap-

pen

Cm) In Ann. Bert. Ad Ann. 882.

(n) In Supplem. l. 1.

estLAMBECiuMhoc ignorasfCjet frustrainMartyro-
logiis quaefivisfe.

lam denique ad Kinhemum , vel Chinheim reverta-

mur. De Kermerlandia , feuKenemaria, nomen hoc
interpretari folent plerique. hüidecoperus aucem
trans A.lbim locat, atque in ea Doreftadum. Fu-
isfe partem Frifiae, quam dicebant olim, liquidisfi-

me conftat inde, quod eavocabula interfe permis-
ceantur. Frifiaenim, et alii honores, quos Rori-
cusin ^«WiZ-ay BERTiNiANis, adannum dccclxxxii.
habuisfe dicitur, in Suppiementis Lambec: 1. 1. p. 86.

vo-
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pen en vrydommen , die Rorich in Kinnith

gehad hadde. Ik wenschte wel dat de

uitmuntende Man niet gezegd hadde,

dat Kinnem of Kinnim voor Kenmerland
niet gehouden konde worden, om dat

het altyd in de eerftc lettergreep Kin is,

anders als in Kenemarien, of ons Kene-*

mare, Kenmerland. Want dit gefchiedt,

en by M I R A Eu s (o) , en op veele ande-

re plaatfen.

Dit eene voeg ik hier by, dat die Go-
thofried , dien ik gezegd heb Friesland

en andere heerlykheden bezeten te

hebben , niet by de Elve gewoond heeft

,

maar in ons Batavien , gelyk de latere

fchryvers het noemen , 't welk de vroe-

gere met den naam van het eiland of

y, DEEL» Aa lan4

(o) In Bonat, Pits T. I. p. 25, 52.

VOCantur Comitatus et bejieficia ,
quae Rorich in Kinnittt

teniierat. NoUem quoque dixisfec V. A. Kinnem^

feu Kinnim pro Kenemaria haberi non posfe, quia in

priori fyllaba femper est K;», fecus quam fit in Ke-

nemaria. Nam et apud miraeum Don. Piar. T. I. p.

35. 52. &c. et apud alios faepisfime ita fieri folet.

Unum hoc addo, Gothofredum illum quem Frifiam

aliosque honores habuisfe dixi, non habuisfe fedem
ad Albim, led in Batavia nostra, ut recentiores vo-
cant, quam antiquiores Batavorum infulam, vel
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land der Batavieren gewoon zyn te be-

ftempelen. Deze, door de beloften van
Huig, zynen broeder, verleid zynde,
brouwde eenen afval van den Keizer,

doch verbergde den aanflag met beleid

,

welken ontdekt zynde, oordeelde de

Keizer dat list door list moest verydeld

worden. Hy overlegt derhalven met
Henric (dien de Jaarboeken , een' Graaf,

en een allervoorzichtigst man noemen)
hoe hy den vyand , dien hy op de gren-

zen van het ryk gebracht hadde, kon-

de onderbrengen. Bewust zynde dat de
plaatfen wegens de ontelbaare afzakkin-

gen van verfcheiden wateren , en de on-

doorwaadbaare moerasfen, ongenaak-

baar waren voor een leger, heeft hy
befloten dit meer met list dan dapper-

heid

agrum adpellitarefolent. Is, fratrisHugonispromis-

lis pellectus , defeccionem ab imperatore mclicba-

tur, fed fraudem tegebat confilio, quavcro animad-
verfa imperator artem arte eludere decerncbat. Agic
itaqne ciim Henrico, quem Comitem , ec virum
prudentisfimum Annales vocant, quo ingcnio hos-

tem, quem in regni extremitacibus interduxerac,

exftinguere posfec. Sciens esre loca inaccesfibilia ex-
ercitui, propter diverfarum aquarum innumeros de-

gurfus 5 et inpenetrabiles paludes , id arte magis

,

quam
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heid te onderftaan. Henric reist met
,Willebert, den Keulfchen Bisfchop,

naar Batua, welken Godefried ontmoet
is by een plaats, die Herispicb genoemd
wordt, alwaar de Rhyn en Waal hun-
ne bedden van een fcheiden, en Batua
met haaren flroom omringen. Op dit ei-

land aankomende, hooren de Bisfchop
en de Graaf veel van Godefried, en zy
antwoorden veel van de zyde des Kei-

zers. De dag verloopende, en de za-

menfbraak geëindigd zynde, gaan zy
van het eiland af, zullende 's anderen-
daags wederkomen. Zy keeren weer-
om, en Graaf Eberhard klaagt, in hun
byzyn, over 'tonrecht, hem van'sKo-
nings wege aangedaan , en hy daagt
hem uit met eene groote ftemsverhef-

Aa 2 fing

quam virtute experiri ftatuit. Proficiscitur Henri-
cus cum Williberco, Episcopo Colonienfi, in Ba-
tuam, quibus obviamvenit Gothofredus, ad locum
qui dicitur Herispkh^ in quo Rheni fluenta et Wal
uno fe alveo refolvunt et Batuam fuo gurgite cin-
gunt. Ingresfi hanc infulam Episcopus & Comes
multa a Gothofredoaudiunt, multa exparte impe-
ratoris respondent. Die ad occafum vergente et
«olloquio Iblüto, infulam excedunt , in crastinum re-
verfuri. Redeunt , et Eberhardiis Comes , de injuria

fibi a Rege facta, coram queritur, magnaque vocis

con-
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fing. Terrtond doorftoot hy Godefried

met den degen, die, van Henriks trau-

wanten doorftoken zynde, fterft, en al-

le Noormannen . die in Batua gevonden
zyn, werden gedood.

Dit heb ik een weinig breeder moe-
ten uitfchryven, meestal woordelyk uit

de Metenzer Jaarboeken (p). Waarme-
de Regino, Sigebert de Gemblacenfer,
en anderen overeenkomen. Toonen de-

ze zaken niet middagklaar aan, dat de
Noormannen op het eiland der Batavie-

ren, op 'twelkDoreftadus is, gewoond
hebben?

II HOOFD-
(p) Ad Ann. 885,

contentione expostulat. Mox idem ille Gothofre-
dum gladio percutit, quiftatim, ab Henrici laiel-

litibus confosfus, moritur, omnesque Normanni
qui in Batua reperti funt, trucidantur. Haec paul-

lo prolixius exfcribere debui, verbis plerumque
Annalium Metenfium ad annum DCCCLXXXV. quibus

adfentiunt Regmo, Sigebenus Gemblacenfis ^ atque alü.

Haeccine, luccnieridianaclarius, ostendunt, iiiBa-

tavorum infula, in qua est Doreftadus, Normanno-
rum fuisfe fedem ?

CA*
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.II HOOFDDEEL.
Ve overblyffelen van Dorejladus , en deszelfs

oudheid. Deszelfs veelvuldige melding by de

Jchryveren der middel eeuw» Pf^aren aldaar
oudtyds tweeenvyftig tempelen? Lagbeki
is de Lauwer. Misjlag va» mabillon
mwATTHAEUs. De melding van Dore»
Jïadus in de handvesten van Qarel en andere

Vorflen, Het ivordt ook op verjcheiden

plaatjen by r e m b e r t aangehaald , 'r welk
tegen den Grootachtbaaren Man beweerd
wordt*

My dunkt, ik heb al genoeg beweerd
dat Doreftadus , beroemd door de woe-
de en ontrustingen der Noormannen,

Aa 3 op

v^ï* -cjiiT *^J? irjfï"cji* •<

C A P V T. II.

Monumenta Dorejladi y ejusque antiquitas,

Crebra ejus mentio apudJcriptores medii ae-
vi. An quinquaginta et duo olim ibi templa ?
Gregorii heus exponitur. Lagbeki est La-
vica. MABiLLONius Ö" MATTHAEUS notantur,
Dor/ïadi mentio in Diplomatibus Caroli , ali-

orumque Principum. Memorantur etiam
apud REMBËRTüM , dïverfis in locis, quae cow
tra y, A» vindicantur,

Satis jam Doreftadum , Norroannorum furore et

vex-
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op 't eiland der Batavieren gelegen zy.

'Er is nog overig, dat wy de bewyzen,.
door den Grootachtbaaren Man ten zy-

nen voordeéle bygebracht, overwegen.
Maar het lust my vooraf fommige over-

blyffelen dezer flede, die my, de ge-

denkflukken der oude eeuwe onderzoe-

kende, ontmoet zyn, hier bytevoegen

,

öp dat het ook daar uit blyke, met
welk recht de uitmuntende Man de ftad

zoo verkleint, dat ze zelfs niet uit de
elenden , die ze eertyds doorgeftaan
heeft, eenen naam by den nazaat vin-

den mag. Want hoewel hy zegt haar
de eer niet te misgunnen, dat ze nu en
dan van de Noormannen mishandeld is,

noch dezelve haare rechten en oudheid
te

vexationibus celebrem, Batavorum iufulae adfemis-
fe mihi videor, Restat, ut argumenta, quae V. A.
pro fua causfa addnxic, expcndamus. ld vero ante-
quam fiac , urbis hujus monumenta quaedam, quae
mihi veteris feculi. memorias excutienci , occurre-
bant, adponere vifum fuit, ut inde etiam appareat,
quo iurc Praestanrisfimus Vir oppidum adeo depri-
mat , ut ne quidem e calamitatibus ,

quas olim pas-
fum fuit j nomen apud posteros inveniat. Quam-
vis eriim illi fe non invidere dicic gloriam, fiibinde

a Normannis male fuisle habitam, nee fe illi jtira

et antiquitatem eripere veile testatur, id tarnen
fummo agit ftudio, ut omnes lilas calamitates a

Rhe-
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te willen betwisten , legt hy echter hier

voornamentlyk op toe , dat hy alle die

ongevallen van den Rhyn naar de Elve

overbrenge; en hy verzekert, dat ons

Doreftadus ten tyde van Bonifacius noch
beroemd noch aanzienelyk geweest is.

Maar wat my betreft, ik denk dat na
de Roomfche tyden reeds van deze Stad

gewaagd wordt in het 630 Jaar , in het

Handvest van Dagobert, der Franken
Koning , onder den naam van TVicus Por-

10, in 't welk men leest, dat toen reeds

de fchepen om den koophandel aldaar

gekomen zyn (a). Want 't is reeds

genoeg bewezen , dat hier geene an-

dere haven, Wïcus bedoeld wordt,

dan die, welke eertyds Ficus , en noch
Aa 4 by

^
(a) ApudMlR A'EUM. Do». P. L. Il, I.

Rheno ad Albim in Doreftadum transferat , atque
nostrum hoc, tempore Bonifacii, nulliusnominis ae

dignitatis fuisfe adferat. Atquc mihi quidem pose
Romana tempora , urbis hujus jam fieri mentio vi-

fa est , anno dcxxx , in Diplomate Dagoberti

,

Francorum Regis, in quo memoratnr ivüus porto,

^uem naves transmarinae, mercaturae causfa, turn

jam adiisfe leguncur apud miraeum Don, P, L,
11, I. Nullum enim alinm portum itvVaw fignifica-

Ti 5 nifi illum ,
qui et olim et nunc adhuc vkus^ nos-

tratibus -wjk folec dici, plurimis pcrruaCum esc.

ld
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by de onzen W^yk, genoemd wordt.

Doch laten wy , op dat hier over geen

verfchil ontfta, tot iets zekerders ko-

men. In diezelfde eeuw leest men , dat

Pipyn , tegen Radbod , der Friefen

Vorst, zullende oorlogen, eene armee op

de been gebracht y en het leger by de fterkte ,

die Doreftadus heet, neergejlagen heeft

(b). 't Zelfde bedoelt ook fredegarius
(c), die insgeiyks 't Kasteel Doreftate

noemt, 't Is toch bekend dat de Schry-
vers der middel eeuw, de fleden door-

gaans Caftra noemen , om dat ze gelyk

de legerplaatfen in wallen en graften be-

.floten waren. Hier van daan Caftrum
Noviotnagum , Cajlrum Lovanium ,

And'

(\y) Ann. Met. ad. Ann, 697.
(_c3 In Chron, Apud Dü chksnE. T. I. p. 769.

u^«^c<*.^%> w«kj.^ t««>^^CM.^>3 tM^jt -«X i4«,Vw «««kVi*w^«S« ty«\x9 (««Nj^

ld vero ne in controverfiam vocetur, ad cerdora

veniamus. Eodcm adhuc feculo, Pipinus, contra

Radbodum Frifiorum Principem pugnaturus, adu-

nato exercitu
,

juxta eastrum , c^uod dicitur Dorftadum ,

caftra metatus fuisfe dicitur. Quod Annales Metenfes,

in Chron. apud du chesne T. i. p. 7Ö9. referuntad

annum dcxcvii. Idem docet fredegarius, qui fi-

militer castrmn Doreftate appellat. Notum vero est,

mediae aetatis fcriptoribus castra pasfim vocari pp-
pida, quia castrorum militarium inftar, vallo et

fosfis er3nt claufa, Hinc (astrum Novioma^umf cas-

truin
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Andwerpum, en honderd anderen. Rad-
bod is daar overwonnen, welke over-

winning den Christenen wel ter fnee

kwam , als voor welken dus de blyde ge-

legenheid geboren wierdt, om het Eu-
angelie in deze oorden voort te planten;

namentlyk voor Willebrorden zyne met-
gezellen , van welken Swibert en anderen

by MARCELLiNUs(d) gezegd worden ge-

komen te zyn/« eenegroote Wyk, Duer»

Jiede genoemd, dewelke vol heiligdommen

^

en met verfcheiden tempelen der aJgodsbeeU

den verderd was, twee mylen ten OOS"

ten van Utrecht leggende. Die fchryver

npemt het eene groote en ruime wyk, en

Aa 5 hy

Cd) Z« Vit. Suiherti c. 7, Apud LEIBNIT. Script. Rer,

Brunsvic, T. I.

trum Lovanium , Andiuerpum ^ et alia centies. VictUS

ibi fuit Radbodus
,
quae victoria perquam commo-

da accidebat rebus Christianorum, quibus Euangeli-

um per has oras propagandi , laeta fic nafcebatur oc-

cafio. Willebrordo nempe, ejusque fociis, e qui-

bus Suibertus cum aliis venisfe dicitur in grandem vi»

eum dictum Duerftede ,
qui refertus fuit caeremoniis , oma'

tusque diverps idolorum templis , duobus distans milliarihus a

Trajecto ad orientem ^ apud MARCELLINüM. Auctor is-

te magnum et grandem vicum appellat , in vita Suiherti

cap. 7. apud leibnitium Tom. I. Script. Ber,

jBrmsvie: narratque, Apostolos illos per biennium
ibI
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hy verhaalt, dat die Apostelen daar twee
jaaren predikende, het gantfche volk tot

het Christengeloof bekeerd , en, de af-

godstempelen in kerken van Christus

veranderende, twee en vyftig hoofdker-'

ken in die plaats hebben ingewyd.
Ik weet dat de fchryver is de verdichte

Marcellinus, wien men in alles niet kan
gelooven, die nochtans dit uit een' of an-

deren ouden fchryver buiten kyfgetrok-
ken heeft. De plaats by ludger (e) is

zeer aanmerkelyk ; daar wordt Gregoor
gezegd DE BEROEMDE PLAATS Dorftad

door zyne leer verlicht te hebben , met dat

deel van Friesland, V welk toen ter tyd

met den naam Christenheidgeboekt wierdt ,

ins"

(jd) In Vita Gregorii , Cap. 10.

ibi praedicanteSj totiim populum ad fidem Christi-

anam perduxisfe , ac fana idolorum communtantes
in Ecclefias Chrifli , quinquaginta et duas Ecclefias pa-

rochiales in eo dedkavisfe. Scio , auctor est Pfeudo-

Marcellinus, cui in omnibus tuto fides obftringi ne-

quit , haufic tarnen , fine dubio , ex fcriptore anti-

quo. Notabilis etiam locus est apud lüdgerüm
in Vita Gregor. cap. lo. dicitur ibi Gregorius vicuM
FAMOSUM DORStAD doctrina fua inadiasfe ^ cum illa

parte Frefoniae
,

quae tune temporis Christianitatis nomine

cenfehatur. Idem usque inripam occidentalem fluminis^ quod

dicitur LAG^EKl y ubi covfinium erat Christianorum Frefi-

,
num
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insgelykstot aan den westkant dier rivier l

die 1.AGBEK1 biet, waarde zamenïoop wai

der Christen Friejen, en heidenen, alle dé

dagen van Koning Pipyn, De aanzienely-

ke MABiLLON , i^ro^y^r volgende, verflaat

daar door de rivier Lagbeki de Lek, ge-

lykook MATTHAEUs(f)» maar met geen

fchyn van waarheid. Hy kwam van

Dorflad , maar daar is de rivier de Lek.

MATTHAEUs zclve, Op dat ik 'er niets an-

ders tegen in legge, zegt, ten ware de

Lek, eerst een Jlroompje , daarna een ri-

vier, toen ter tyd noch van zoo veel ge-

wicht niet geweest zy , dat men 'er acht op

Jloeg. Ik verfla 'er die rivier door, wel-

ke Labeki by alfried (g) genoemd
wordt,

(fj DeNobil. II, 7,/». 185.

(g) In vit. Ludgeri, j4pud l.Y.l'S.^.fcript.rer.Brunsvic.

T. Lp. 90.

««7» ac paganorum , cunctis diebus Fipini Regis. IlluStFiS

MABILLON: fvid. yia. Benedictin: Tom. IV. p. 295.)

Broiverum fecutus, per Lagbêki ibi intelligit Leccam

fluvium. Et fic etiam matthaeus de NohiL II, 7. p.

185. fed nuUa, ut opinor, veri fpecie. Venerat e

Dorftado, ibi autem flumen Lecca, noneoin trac-

tu. Ipfe, nealiaopponam 5MATTHAEUS 5 nifijdicit,

Lecca adhuc nondum tanti , ut habita ejus ratio

,

rivulus primum , dein flumen. Intelligo flumen ifl:ud

quod Labeki dicitur Altfrido, in vita Ludgeri, apud
LEIB-
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wordt. In de wetten der Prielen (h),

en elders, wordt ze meestal Laubacbi

,

naderhand Lavica (de Lauwer) genoemd,
eertyds de grenspaal van Oost-Fries-

land, 't welk 2icn van de Wezer tot

hier toe uitftrekte. Heden fcheidt zy 't

rechtsgebied der Ommelanden van het

eigenlyk 200 genoemde Friesland.

Maar om weer ter zaak te komen.
De Egmundfche Jaarboeken (i) fpreken

dus; Gilland met de Deenen, en Rolland

met de Noorweegers , Friesland verwoes'

tende, hebben, op H]jaar 856, eindelyk de

Stad Dorejiadusj die nu Pf^yk genoemd
wordt, belegerden ingekregen, welke ver-

pield ^ynde, hebben izy ook Utrecht geheel

en

Ch) 71/. r. 3.

(i; Cap. 5.

LEiBNiT. T. I. jp. 90. In Legibus Frifionum Tit. i

,

3. et alibi pasüm 'Laubachi^ postea Lawr^/ , vocatum,
terminus olim Frifiae orientalis , quae inde a Vi-
furgi huc usque fe porrigebat, hodie Omlandiarum
ditiones , a Frifia

,
proprie nunc fic dicta , fejungit.

Ut in viam redeam. ^«w^/megmundani, C. 5. An-
910 Domini octingentefimo

j
quinquagefimo Jexto , Gillandus

turn Danis , et Rollandus cum Nortuegianis , Frijiam devas-'

tantes , tandem Doreftadum civitatem , quae nunc Wjk
flidtury oppugvavertmt ^ et obtinuerunt ^ qua atinihilata

Tra-
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en al verwoest , enz- Hetzelfde zegt be-

KA (k); De Deenen hebben DoreftaduSr

gemeenelyk Duerflede genoemd, de allerbe*

ruchtfïe 'plaats van bet geheele vaderland

^

verwoest y in V welk 55 Hoofdkerken ge*

zegd worden geweest te zyn, heda (Ij

noemt het eene groote ftady en hoewel

BüCHELius deze dingen van leugentaal

verdacht maakt, nochtans heeft hy niet

kunnen lochenen, dat Doreftadus toen

ter tyd eenigen naam gehad heeft. Dat
het zoo veele hoofdkerken gehad heeft,

wordt ook verhaald in de Cbronyk van

Utrecht (m). Ja matthaeus zelve (n)

dacht

(k) p. 28,

O) ^ 43.
(m) ^/)«^ MATTHAEUM Anal, V, f. 3x9.

Cn; De Nohil. I, 15, P- 55'

Trajectum etiam funditus deftruxerunt &c. Idem dicit

BEKA in Hist. Epifc Ultraj. p, 28. Dani Dorefiadum ,

•vulgariter Duerfiede dictum, vicum nominatisfimum totius

patriai , in quo quin^uaginta quhtque parochiales Eccïefiaa

fuisfe dicuntur. HEDA p. 43. urhem maguam sp^peïht ^

quae quamvis mendacii arguantur a büchelio , ne-
gare tarnen non potuit, alicujus npminis faisfe,

eo tempore, Doreftadum. Tot Ecclefias parochia-
les habuisfe, narratur quoque in chron. de Traject»^

apild MATTHAEUM, Ana/. V. p. 319. Immo efaport'^

urn fuisfe ir/gens^ qenfebat matthaeüS</^No^//, z , 15.
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dacht, dat het eene groote koopfladgeweest
zy, in welke veele kerken waren, 200
niet alle in de (lad, nochtans in de om-
leggende, en onder de ftad behoorende
plaatfen; het welk hem, gelyk ^tHen-
Jcbenius en Papebrochius gedaan had,
niet ongefchikt toefcheen, Insgelyk

wordt by rembert (o) gelezen, dat

daar zeer veele kerken geweest zyn , ge-

lyk naderhand gezegd zal worden.
Ik heb deze getuigenisfen verzameld

en hier by een gebracht, om te voldin-

gen, dat die gisfing eertyds algemeen
geweest zy, en op dat wy hier uit, dit

ten minsten konnen opmaken, dat die

plaats toen ter tyd reeds zeer beroemd
geweest zy , en dat 'er veel waarheid by

Mar-

(o) In vita Anfcharii. Cap» 17.

p. 5$. ubi plures etiam Ecclefiae , quae fi non om-
nes iniirbe, in circumjacentibus tarnen, et fub-

UrbaniS locis , quod, Uti Hejifchexio et Fapebro-

chfo vifutn fucrat, ipfi abfurdum non videbatur.

Apud REMBERTUM dcniquC, in Vita Anfcharü C.

17. plurimae Ecclefiae ibi fuisfe leguntiir , uti postea
dicetur.

CoUegi ea testimonia, atque conduxi, ut perfu-

afionem illam communem fuisfe olim intelligamus

,

atque id faltem inde efficiamus, celebrem jam
ea tempestate admodum fuisfe vicum , multumque

ve-
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Marcellinus, hoewel een ondergeftokéri

fchryver, te vinden zy. 't Gaat dien

fchryver als veele anderen van dit foort,

die , wanneer zy verfieringen by het

waare voegen, door die droomen en ver-

beeldingen maken, dat ook het waare
niet geloofd wordt.

Maar laat ik tot iets anders overgaan.

In den machtbriefvan Karel den Grooten
wordt de Domkerk van den heiligen Mar-
tinus gezegd gejlicht te zyn in oud Utrecht
onder Dorefladus, Derhalven wordt de
legging van de Domkerk en de Stad be-

paald door Doreftadus (p) , en een wei-

nig verder op diezelfde plaats (q): De
kerk f die onder Doreflad gebouwd is, en

übkirika genoemd wordt. En, voegt 'er

de-

^p) Apud BE-DAM. p. 41.

(q) Ibidem.

veri Marcellino , fcriptori licet fpurio , inesfe cenfea-
mus. Accidic audtori illi, id quod folet, et mul-
tis aliis hujus generis accidit, nam dum illi fabulas

admiscent, per fomnia iilaec figmenta efficiant, ut
vera etiam non credancur. Sed ad alia pergam. In
Diplomate Caroli IVlagni, BafiUca Sancti Martini con^

firucta dicitur in Trajecto Vetert^ fubtus Doreftado. Si-

tus itaque bafilicae et urbis fignificatur a fitu Dore-
ftadi, apud hedam Hist, Episcop. XJltraj, p. 41. Et
pauUo post ibid. Ecclefia j quae est fub Dorejiad confiruc-

ta
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dezelfde fchryverby (r), hy beveelt dat

de Abt van St. Germain vry zal ^yn , en

dat in geene havens of (leden, noch te Do*
reflad, noch te Nymegen van hem tol ge-

eischt worde. Ten doorluchtigen ver-

tooge, dat door de kooplieden aldaar

tollen betaald zyn. heda verhaalt , op
die plaats, dat de Bisfchop van Carel

den Grooten onder anderen, Dorefla-

dus, eene groote Jlad, met alle deszelfs

vastigheden voor altoos ter bezitting ont-

vangen heejtn Welke woorden , een

grooteflad, buchelius wel fchryft dat in

de groote Nederlandfche Chronyk niet

gevonden worden, nochtans heeft de-

zelve dit, deJlad Durftad met alle deszelfs

njastigheden , gelyk dezelve aanteekent.

JAN

CO ^ 43.

ta, et vocatur Uhkinka. IDEM p. 43. Abbatem S. Gef-
mani Uherum esfejuhet ^ ut non fer ullos portus ^ neque per

eivitates— neque in Dorefiaao , vel Neomago- telorieus exi~

gatur. Manifeste argumento, vectigalia a merca-
toribus ibi fuisfe foluta. Narrat eo in loco hfda,.
Episcopiim a Carolo Magno, praeteralia, accepisfe

Dorefiadum , urbem magnam , cum manfionihus ejus perpe-

tuo posjidendam. Quae quidem verba , urbem wagnam,
BUCHELIUS in Chronico M B. noninveniri fcribit,

habet tarnen illud , dvitas Durfiad cum fuis appenditüi ,
-

Ut



ÖORESTADÜM DER BATAVIEREN. 3^5

JAN VAN LEYöEN (s) noemt het eenê
groote ftad met deszelfs vastigheden, Lo-
dewyk de Vroome heeft dit voorrecht
bekrachtigd, dat de menfchen van dezelf"

de kerk en die op de oevers te Dorftad

^

noch ban, noch verbeuringen van goede*
ren zouden hebben , oj ajgevorderd wor'
den. Wederom Zwentibold in het hand-
vest van 't jaar 890, of, zoo anderen
willen, 896 (t). Als mede Henricus (u).

Daarna Keizer Otto (v), ook in de ftad

y

die eertyds Dorfiad, maar nu Wyck ge*

710emd wordt , en in alle overige plaatJen ^

van de voornoemde ftad af, tot aan de
zee, en op de eilanden, en de overige

V, DEEL, Bb land^

Cs) In Chrott. Belg, ir. 25.
(t) ^fud H E D A M />. 63^
(u) Itid.p. 79.
(v) Uid p. 85.

ut idem notat. jOAN a LEIüIS in Chron. Belg. IV,
25. voeat magnam civitatem , cttm tnanfionwus ejust

Firmavit privilegium Ludovicus Pius: üt hommes
ejusaem Ecdefae- nee non ei in ripis ^ in Dorefiado , ut nee

banvum- fisi,us contmgere ^ aut exactare praefuneret. Ite-

rum Zuentiboldus in diplomate anni ccccxc, vel,
ut aliis placet, dcccxcvi apud hedam, p. 63. et
Henricus, ibidem p. 79. Otto, Imperator, ibid. p,
85. Rm etiam in villa, quae quondam Dorftad ^ nunc
autem Wytk nominata et in ceteris omnibus locis a praedicta.

villa us^ke ad mare , et in infulis , ceterii^ué mart conti-
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landflreken , aan de zee gelegen. Alwaar
BUCHELius, aangaande de zee, in twy-
fel is, doch \ is by my zeker dat het
die zee zy, welke nabuurig genoemd
wordt, en in welke de Keizer Frederyk
bevolen heeft, dat het water van den
Rhyn by Noda zoude afloopen (w); te

gelyk willende , dat de opflopping van
den Rhyn by Batavodurum (dat is Wyk
te Duerftede) zoude blyven.

Dit zy genoeg om te toonen dat de-

ze ftad eertyds niet onaanzienlyk ware,

'T is derhalven niet te verwonderen,
dat, toen door Lodewyk, den Vroo-
men, het ryk verdeeld wierdt , het eene

gedeelte H ryk van Italien bevattede , en

€en deel van Burgundien, in 't welk on-

der

(W) -^^^ü/HED AM p. l8l.

guis provinciis. Ubide mari dubitat bucheliüs. Mihi
dubium non est , quin fignificetur idem illud mare,

quod 'vicinum dicitur , atqiie in quod aquara e Rhe-
no apud Nodam eifluere jusfit Imperator Frideri-

cus, apud HEDAM p. i8i. fimul mandans, nt oh~

ftructio Rheffiy prope v'tllam^ ^itae appellatur^ Pf^ch, (id

est, Batavodurum) maneret. Haec fufficere pos-
funt , ut oftenderem olim minime ignobile fuisfe

hoc oppidum. Nihil itaque mirum, cum a Ludo-
Vico Pio regnum divideretur, ut altera pars complec

leretur regnum Italiae^ ac partem Burgundiae^ ic qua,
prae-
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der anderen y
'/ Hertogdom van Fries-

land, tot aan de Maaze , V Graaffchap

der Batavieren, 't Graaffchap Tester*

band, met Doreftad, welke verdeeling

de Bertiniaanfche Jaarboeken (x) bren-

gen tot het jaar 839.

In 't leven van St. Anfcharius, door

zynen leerling en opvolger , rembert ,

befchreven, zyn daarenboven ook ee-

nigeplaatfen, in welke van Dorejladus

gewag gemaakt wordt, die ik hier des te

minder met flilzwygen moet voorby-

gaan, vermits ze van den Aanzienly-

ken Man ten zyne voordeele gebruikt

zyn.

Deze verhaalt (y) dat Heriold, die

Bb 2 een

Tx") Ad Ann, 839.

Cy) C^/>- 7-

praeter alia , Vucatus Frifïae , usque Mofavi , Comjtatus

Batavorum^ Cowitatus Tefirahenticus CUM DORESTADO,

quod Annales bertiniani referunt ad annum
DCCCXXXIX,

Sed et in vita S. Anfcharii, a discipulo ejus ec

fuccesfore remberto, confcripta, noonulla funt

loca, quibus Doreftadum memoratur, quae hic fi-

lencio praeterire eo minus oportet, quia pro causfa fua

ufus est Vir lUuftris. Narrat ille, cap. 7. Henol-

dum , qui partem Danorum tenebat , rcgno fuisre

ex-
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een gedeelte van Denemarken inhad;
uit het ryk gejaagd, by Lodewyk ge-

komen, en tot het Christengeloof over-

gegaan zy. Welken als de Koning tot

zynent weder wilde terug zenden, op
dat hy, met 's Konings macht onder-

fteund, naar zyn ryk zoude wederkee-

ren , worden hem mannen toegevoegd

,

die en hem zelfs, en anderen in den
Godsdienst zouden verllerken, of tot

denzelven overhaalen. Eindelyk on-

dernemen zy eenen tocht, komen te

Keulen, en nemen een fchip aan, van
daar , zegt rembert, vertrokken zynde,

door Dorflad en de nabuurige landen der

Friefen doortrekkende , zyn zy aan de land-

palen der Deenen gekomen^ en om dat de

Koning Herïold nu en dan in zyn ryk niet

had

expulfum; venisfe ad Ludovicum, atque ad religi-

onem Christianam fuisfe converfum. Quem cum
rurfum ad fua remittere vellet Rex, ut ejus anxilio

munitus , regni fui fines repeteret , addüncur illi

,

qui et ipmtn, et alioSj in religione ifta confirma-
rent; vel ad eam adigerent. Hi tandem peregrina-
tionem fuscipiunt, veniunt Coloniam , accipiunt
navim, /W?, dicit rembertus, egresjï

,
per Dorfiu'

dum 5 et 'vicina Frifonum transeuntes , ad confinia perve-

nerunt Danorum , et quia int^rdum in regno fuo Herioldus

rex
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had kunnen fland houden 9 heeft de voor^

noemde Keizer hem een vrydom over de

Eïve gegeven, op dat hy zich daar , ivan-

iieer V de zaak vereischte , konde onthou-

den. 'T zelve zegt gualdo (z), een

Corbeier Monnik, alwaar hy, na van

Keulen gefproken te hebben, dus voort-

gaat:

5, Van hier langs Doreftad, derFriefen naaste

Jand

„ Voorbygaande , ank'ren zy de vloot aan 't

Deenfche ftrand."

200 moet de zinfnyding op deze plaats

gefield worden, anders als by lambe-
cius gefchiedt. Toont dit niet genoeg, dat

deze reize te land niet gefchied zy,
Bb 3 (want

(z) In vita S. AMfcharii.

rex confjiere non poterat , dedit ei memoratus Augustus
.

ultra Albiam beneficium , vt ji quando ei necesfariutn es/et,

ihi fubfiflere fosfet. Idem dicit GüAi.DO , Monachus
Corbeicnfis, in vita Anfcharii, ubi, postquam de

Colonia dixerat, ita pergit:

Hific per Dorfiadum, Frefotutm praetereuntei

Froxima, danorum; sistünt inlitore naves.

Sic locus debet interpungi, fecus quam fit apud
LAMBECiüM. Haeccine fatis indicaut, iter lioc non

fa-
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(want de Jcbepen zyn aan 't Jlrand) 't geen
echter de Grootachtbaare Man wilde,

die deze plaats van Gualdo hier niet aan-

haalt , maar elders zich bedient van het

geen 'er volgt. Derhalven hebben zy,
volgens zyn Wel Edele, door Fries-

land, van daar door Dorfladus gereist,

en zyn zoo in Denemarken gekomen,
Gy, Le^er! herlees deze plaatfen, en

gy zult met my eens zyn, dat zy van
Keulen afgefcheept , door den Rhyn
naar Dore(i:adus gevaren, en van daar
vervolgens, door Friesland, naar de
grenzen der Deenen voortgetrokken
3yn.

REMBERT verhaalt naderhand (a) dat

'er

(e) Cap. 17.

fuisfc terrestre Cnaves enim fistunt in licore) quod
tarnen volebat V, A. , fed qui locura hunc Gual'

donis non atdgit, quamvis alio in loco ea quae
fequuntur apud Monachum Coibeienfem , in ufum
fuum convertcrit. Secundum V. A. itaque, per

Frifianij inde per Dorftadum iterfecerunt, etfic in

Daniam venere. Tu, rclegc loca, et Colonia na-
vi egresfüs, per Rhenum Dorefladum navigasfe,

3tc|ue inde porro per Frifiam , ec ad Danorum fines

pervenisfe mecum opinaberis.

^^jirrgt ^Qxn REMB£R.TtJS cap. 17, fuisfe feminara
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'er eene ryke vrouw geweest is , die haar

dochter belastte, dat ze na haar overly^

den alles aan de armen zoude uitdeelen.

En, zeide zy, om dat hier minder ar^

men gevonden worden y neemt na myn
overlyden, by de eer(Ie gelegenheid, die

gy zult hebben, alles verkocht zynde, met
u, en ga naar Dorfiadus, daar zyn zeer

veele kerken, priesters en geestelyken^

daar is eene menigte armen. Na 7 ver^

jlerven heeft de dochter alles, wat de moe*

der haar bevolen hadde, haastelykgedaan,

de reis ondernomen, en is te Dorjiadus

aangekomen enz. Men merkt, dat dit niet

kwalyk overeenkomt met 't geen ik te

voren over het getal der tempelen ge-

zegd hebbe. 't Is toch niet waarfchyn-
lyk, dat dezelfde fchryver hier met den-

Bb 4 zeif-

divitem, quae filiaepraecipiebat, ut,post obitum,
cuncca in pauperes difpenfaret. Et, dicebat, quod

hu minus pauperes iaveniuntur
, post obitum meum^ cum

tihi prima opportunitas evenerit , •venditis omnihus /»-

me tecum^ et vade <j</ DORSTADüM , ibi fu?it Ecclefiae

plurimae , et facerdotes ac clerici , ibi ittdigentiiim tnultitu-

do. Post excesjum filia ,
qiiae mater jusferat , ftrenue adim'

plevit, arreptoque itinere perveniens ad Dorfiadum &C.
Vides haec non male refpondere illis, quae detem-
plorum numero lupra disputavi. Probabile autera

Don est, eumdem fcriptorem eodenu hic nomine,
nul-
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zelfden naam , zonder eenige omzichtig-
heid, eene andere ftad, als te voren,
bedoeld hadde. Herinner u ook, hoe-
danig de gefteldheid der Christenen toen
ter tyd was , en hoe de Deenen in deze
oorden zich hadden neergezet , en der

Christenen Godsdienst oefenden. Voor 't

overige pryzen de priesteren de vrouw

,

dat zy, zulk eene moeilyke reis onder

^

nomen hebbende, de aalmoes naargeko-

men heeft. 'tWelkallergefchiktst op ons
poreftadus kan toegepast worden,

'Er is noch een plaats overig by den-

zelfden (b). De zaak is deze. Oric , de
Koning der Deenen , ftond toe , dat in

Sleswyk een kerk gedicht wierdt, te

gelykvryheid gevende, (ik gebruik de
woor-

(b) Ca}>. 21.

aiilla cautione addita, aliud fignificare oppidurn

,

,quam fignificayerat fqpra. Recordare ctiam , quae
iCIiriftianorum condicio, ea tempeftate, fuerit;

utque Dani Ijis in oris confederinc, facrisque illis

ftuduerint. Laudant praeterea feminam facerdotes,

qtiodj tanti it'tneris labore fuscepto^ elee'-nojynam implever

rï} ^ quod i^oftro cgrtg Doreitado opcime aptari po-»

fesp.

Ilpftat locus , apud eümdem cap. 21. Res haec
pst.' Öricus j 'f-anoruqi Re^, pyrmittcbat, ut in
§l§^Yic9 'EcclefiafslJngarpt'^rj datapariter Jicemia,

(Utü?
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woorden van rembert) dat, wie wilde,

in zyn ryk Christen wierdt. Want daar^

200 wordt 'er bygevoegd, waren te vo^

ren veele Christenen , die of te Dorftad,

of te Hamburg , gedoopt waren. En daar

is eene groote vreugde op die plaats ont^

Jlaan, zoo dat ook de menfcben van deze

natie ^ en de handelaars , zoo vanhier ^ als

uit Dorftad, de plaats zelve vry bezoch-

ten. De Grootachtbaare Man verheft

zich zeer op deze plaats, oordeelende

dat het ongefchikt, enongerymdis, dat

Hamburg by ons Dorftad gevoegd wordt,
maar dat dit met zyn Doreftadus, aan de
Elve, zeer wel fchikt, Byaldien zyn
Wel Edele Geftrenge andere bewyzen
voor zyn Doreftadus hadde bygebracht,

zou men moeten onderzoeken, welk
Bb 5 van

(utor verbis remberti,) ut quicunque vellet in

regno fiio fieret Chrillianus. Multi^ ^\z addicur)

namque ibi antea erant Chrifiiani ^ tjui^ vel in DORESTA-
DO, W/wHAMMABURG, haptiz,ati fuerant, ——— Fac-

tumque est gaudium magnum in ipfo loco , ita , ut etiam

gentis hujus homines et negotiatores , tam hinc , quant

ex DORESTADO vicum ipfum lihere expeterent. MultuiU
fe eftert hoc loco V. A. ineptiim qs^q atque abfur-

dum ju^icans, Doreftado noftro jungi Hambur-
gum, id vero fuo Doreftado ad Albim pulcre con-

venire. Si V. A, alia teftimonia pro Doreftado fnó
at-
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van beide hier bedoeld wierdt , maar nu
dit niet gefchied is, ftrookt hethierniet

te wel, aanftonds om eenige zwarig-

heid , eene andere ftad te zoeken. Ons
Doreftadum was by de Deenen te over

hekend; Oric, of Eric, (ik heb reeds

te voren gezegd dat die naamen dezelve

waren) was de broeder van Hariald, of

Heriold, en die was te voren met zynen

broeder te Mentz gedoopt , doch was
Weergekeerd tot den afgodsdienst , gelyk

LAMBËCius op dezelve plaats aantoont.

De vorften der Deenen hadden daar ge-

woond, en zoo vonden de Deenen daar

landslieden. Die noordelyke gewesten

waren toen noch zoo niet beflraald

met het licht der Christenleere , door-

jïien, daarentegen, onze Christengods-

dienst

attulisfet , deliberandum foret , utrum hic fignificare-

tur, id autcm cum non fuerit factum, ob difficul-

tatem aliquam, iirbem alibi ftatim quaerere, non
oportet. Doreftadum noftrum Danis admodum erat

notum. Oricushic, vel Ericus (eadem enim esfe

haec nomina fupra jam vidimns) frater erat Haraldi,

feu Herioldi, is, qui antea Moguntiae cum fratre

fiierat baptizatus, fedad idolorum cultum redierat.

Ut LAMBËCIUS ad illum locum oftendit. Invenie-

bant itaque apud nos Dani illi populares fuos. Sep-

Semtrionales illae regiones doctrinae Chriftianae lu-

CQ.
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dienst eene vaste woonplaats voornaa*

menlyk by de Hamburgers , en de Do-
reftaders verkregen hadde : waarom der-

halven hebben die Sleswykers, voor-

al kooplieden , niet in een van beide ge-

doopt konnen zyn? Kon het 200 niet

gebeurd zyn, dat ook de Dorflader

kooplieden die plaats vryelyk bezocht
hadden? Of waren ook op dien tyd
zulke kooplieden te Dorftad aan de Et
ve? van waar, bidde ik, is ons dit ze:

ker?
Een weinig verder (c), wanneer 'er

by de Zweeden geraadpleegd wierdt over
het toelaten van den Christengods-]

dienst, zegt een zeker oud man, fom*
tyds namen eenigen utt de onzen y naar,

Dorz

(C) Cap. 24.

ce non adeo erant coUuftratöe, cum contra religio

noftra certam fedem apud Hamburgenfes in primis

et Doreftadienfes fuisfet nacta
,
quare itaque in al-

terutra urbe baptizati esfe non poterant Slesvi-

cenfes, illi negotiatores maxime? Siccine fieri po-
terat, ut negotiatores etiam Dorftadienres vicum
illum libere expeterent? Et an ergo eo etiam tem-
pore negotiatores illi Dorftadi apud Albim? unde,
quaefo , id nobis conftat ? Haud longe post, ibid,

cap. 24. cum apud Sueonas de admittenda religione

Chriftiana deliberaretur , dicit fenior aliquis j alüjuan-
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^JDorfladus gaande, ziende dat de fcbik"

hing van dien Godsdienst hun voordeelig

^oude zyn , denzelven van zelfs aan. Nu
zyn Vr veele hinderïaagen , en door de
Jiroopery der zeeroovers is ons die reis

zeer moeilyk gemaakt, '/ Geen wy der-*

halven eerst zoo verre heen zorgvuldig

zochten , waarom nemen wy het , nu V ons

zoo dicht by gegeven is , niet aan ? GUAL-
PO heeft het gevolgd (d).

5, Dit hebben meer uit ons met 't uitfterfte

gevaar

5, Vernomen , die reeds lang te Dorftad onge-

dwongen

„ De ftryking van de zalf des heil'gen doops

ontvongen."

Komt
(d) Cap. 59.

'do quidam ex «ohis DORSTADüM adeurJes ^ hujus relt-'

gionis noTtnan profuturam fibi fentientes fpontanea voluntate

fuscipiebant. Nunc wultae interjacent infidiae , et pirata-

rum infefiatione periculofüm valde tiobis iter illui factum

est. ^od ergo tem longe pofitum prius follicite quaereba-

mus , hic Jiohis modo oblatum quare non fuscipimus ? Gü-
iiLDo id tranftulit cap. sg.

^am rem fupremis experti faepe periclis ,

Ex nostris quidam DOR.STADI fponte Uturam

Chrismatis , et facrumjam perce^ere lavacrum»

Haec-i
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Komt dit nu meer met dat of ons Do-
reftadum overeen? Maar ik wenschte,

dat de beroemde Man ergens bepaald

had, op welk jaar der 9 eeuw Dorefta-

dus aan de Elve verwoest zy, want hy
^egt dat het in die eeuw gefchied is.

TRAZiGER in zyn Chronyk, wien ik tevo-

ren (e) aangehaald heb, zegt, dat het

op dien tyd verwoest zy, toen Ham-
burg door de Noormannen geplonderd

wierdt , en St. Anfcharius ter naauwer-

nood ontkwam. Doch die ramp van
Hamburg en de vlucht van St. Anfcha-

rius worden in de Chronyk van alber-
Tus, den Stadienfer , tot het jaar 840,
maar van lambecius (f) tot het jaar 845

ge-

Ce) U09fd. I.

XÓ ^^ °^'è' Hamh. p. 5. et in Chronol.

Haeccine illi Doreftado , an noftro melius refpon-

dent? Sed vellem alicubi definivisfec V. A. quo fe-

culi noni anno Doreftadum ad Albim funditus fue-

rit excifum, nam intra hoc feculum id accidisfe

dicit. TRAziGERUS in Chron. quod fupra cap. i. ex-

citavi, eveifum dicit ea tempeftate, qua Hambur-
gum a Normannis diripiebatur et S. Anfcharius
aegre evadebat. Hamburgi autem illa clades, et

Anfcharii fuga Ci5?row;Vo alberti stadensis illigatur

anno dcccxl. Et lamsecio in Origin. Hatnburg. p.

5. et in Chronol. refertur ad annum dcccxlv. Ut
cunr
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gebracht. Wat van beide men ook kie-

ze, dit zal 'er uit volgen , dat, byaldien
TRAZIGER de waarheid gezegd hebbe,
dan ook 't geen rembert (g) van Dore-
ftadus verhaalt, en de ongelukken, met
welke wy lezen, en boven gezien heb-
ben , dat die flad , na dat jaar , gewor-
fteld heeft, met geene waarfchynelyk-
heid konnen t'huis hooren , by het Do-
reftadus van huydecoper. De brief

,van den beroemden kluit (wiens con^

fpectus Hifi. Cru, Comit. HolL et Zee-^

landiae my heeft doen watertanden) aan
den Grootachtbaaren p. h. van de
WALL(h), komt my, terwyl ik dit

fchryve, zeer wel ter fnee. Hier van
daan

Cg) Cap. 17
Ch^ Ve nonnullis ^ quae in vup. edit» Chron, "jernac.

"Rhj/tm, A. S. occurrunt. p. 41—51.

cunque elegeris, id confequetur, ut, fi veradixerit

TRAZiGERus, caquac REMBERTUS c. 17. ctdeinccps
de Doreftado narrat, calamitates etiam, quibus-

cum post illum annum conflictatum legimus, ut
fupravidimus, nulla ratione ad Doreftadum huide-
COPERI posfe pertinere. Commode haec fcribens in-

cido in Epiftolam Clar. klvit Ccujus Confpectus Hifi.

Crit. Comit. Hol/. & Zeelandiae mihi admodum falivam

movet) ad Amplisf. p. h. v. de wall , de nonmllis,

quae in nupera Edit. Chron. 'vernaculi Rythmici , A. Stoke

occurrunt y p. 51. — Hi»c omnis mali labes! hinc

tam
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daan is de oorfprong van dit kwaad. Hier
van daan zyn zoo veelvuldige papieren en
Handvesten van Koningen , Qraaven, en
anderen , in bet zwart register der onech*

te en verdichte boeken gebracht» Hiervan
daan is de melding van Dorejladus, Kin*
hemum, en V eiland Walcheren uit de
fchryveren en jaarboeken gebannen en uit-

geworpen , ofelders overgebracht. Hier
van daan . • • . zoo fpreekt hy , waar-
by ik nu alleen dit eene voeg, dat ik

veele dingen opmerke, die my doen
vreezen, dat door zulke eene handelwy-
ze, meer en meer, de weg tot eene his-

torifche twyfeling gebaand wordt, en
die my in geheugen brengen , het g^^n
'ervan bayle verhaald is, alsof die had
willen ftaande houden , dat het , fchoon

be-

*C5fi*x*5^ *c^** *rjflr 'v^^ 'c'^^'c^^ «ir^5*'c^^*^

tam mukiplices varii generis chartae ac diplomata
Regum, Comitum, aliorumque in atrum iftum in-

dicem expurgatorium fpuriorum nempe ac fictici-

orum, cpnjecta! Hinc ubique fere ex fcriptoribug

et Annalibus noitris profcripta et ejecta mentio
DORESTADi; KINHEMIi; INSÜLAE WALACHRIAE,
vel illa loca aliorfum translata. Hinc &c. Sic ille,

quibus addo ego, multa meobfervare, quac me-
tum incutiunt, ne hac ratione ad Pyrrhonismum
Hiftoricum via magis magisque fternatur , quaeque
mihi in memoriam vocant id , quod olim fparfum

me-
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jbewe^én, met de onwraakbaarfte getui-

genisfen, onwaarheid ware, dat de
Franfchen in liet begin van de^e eeuw
by Hochftet door de bondgenooten ver-

jaagd, en op de vlucht gedreven zyn.

memini de p. baelio, ac fi probare voluisfet, fal-

fa esfe illa quae publicis teftimoniis lirmabantur,
fub initium hujus feculi, Gallos apud Hochfter-
tum a Foederatis fufos fuisle ac fugato*.

ill HOOFDDEEL.
De bewyzen van den Grootacbtbaaren Man

•worden ter toets gebracht. ^Er wordt gezin-

twist over de Lek, den Rbyn, en den tyd

van de verzanding van den KatvJyker mond.
Het bewys van dien Heer uit eenen penning

wordt , te gelyk met het geen hy uit de reizè

van Bonifacius ontleend heeft , onder-zocbt,

'Er is , eer wy ons Dorefladus verlaten

,

ove-

C A P V T III.
'Expenduntur argumenta yiri Amplisjimi*

Difputatur de Lecca , Rheno, et tempora

obfiructi ojlii Catvicenjis. Argumenturn f^m

A' a numo aliquo petitum examinatur , ut et

iltud, quodfumjlt ex itinere S. Bonifacii.

Ante quam Doreftadum nostrum lelinquamus,
fii-
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overig ^ de bewy^en , die dé voörtreffè-

lyke Man ten zynen voordeele gebruikt

heeft, te onderzoeken. Drie voornaa-i

me zyn 'er; want die , welke hy uit

REMBERT Ontleend heeft, hebben wyj
reeds te keer gegaan^

Hy legt 'er zich derhalven op toé;

zyn gevoelen te flaven met de rivier den
Rhyn , welks gelegenheid , als mede de
legging van Doreftadus , hy zegt dat zy
niet begrepen hebben, die deze ftad

op het eiland der Batavieren plaatfen.

Want de Rhyn zou, na dat de arm, die

Doreftadus befpoelde, verzwakt was, ein-

delyk by Katwyk geheel door het zand
verftopt zyn. Doch indien dit, gelyk
het waarfchynlyk is, langzaamer hand
gefchied, en die verftopping ten laatften

V» mEL, Cc in

fuperest, ut cxpendamus argumenta , quibus pro
causfa fua ufus est Vir praeclarus. Tria haec funt
praecipua, illis enim quae ex remberto, movit fupra
jam occurrimus. Firmare itaque ftudet fuam opi-
nionem Rheno flumine, cujus neque conditio-
nem, neque Doreftadi fitum intellexisfe dicic illos,

qui in Bacavorum infula oppidum hoc locant. Rhe-
nus quippe, postquam paullatim ille alveus, qui
Dorettadum adiuebat, excenuatus tuerat, tandem
apud Catvicum penitus fuit obftructus. ld vero,
uti probabile esc , fi lenfiiv fuerit factum, atque ad

ex-
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in het jaar 839 voltooid zy, hebben de
Noormannen den Rhyn niet kunnen op-
varen. Zoo denkt hy. Het lust ons
dcrhalven die rivier een weinig op te

zeilen, en naar haar einde aftezakken,

op dat wy dien geftopten mond vinden.

Laat ik, om niet onbuigzaam te zyn,
toeftaan, hoewel de zaak, (over welke
toch het gevoelen van den Grootacht-
baaren Man my het waarfchynlykfte
toefchynt) niet buiten tegenfpraak is,

dat deze arm by tacitus (a) bedoeld
wordt, waar hy zegt, dat door het af-

leiden van die rivier het kleine bedde
tusfchen het eiland der Batavieren en
Duitschland de gedaante van vast land

gemaakt hebbe. Doch waar uit zal be-

we-

(a) Hist. Vé jg.

extremnm anno dcccxxxix obftructio ista fuerit

confummata, utique Normanni post illud tempus
Rhenum navigiis adscendere non potuerunt. Ita

ille. Lubet icaque per Rhenum vela paullulum la-

xare , et ad exitum ejus descendere , ut claufum iftud

ostium inveniamus. Largiar, ne firn difficilis,

(quamvis res controverfia non careat, fed de qua
V. A. opinio mihi verlor etiam videtur

)
, mediunsi

hunc aiveum Incelligi in illis taciti Hut. V, 19.
UhiRhenif dicit , abacto amne tenuem aiveum^ infulam

inter Qermanostiue ^ cont'inentmn terrarum J^eciem fecisfe.

ün-
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We^en worden , dat die mond van den
Rhyn in het jaar 839 geheel verftopt zy

,

gelyk het van loon en huydecoper,
dien dit wel te pas kwam, toefcheen, clu-

VER (b) zegt,dat het tenuiterften dwaas
is den tyd te bepalen, nademaal het van
geen fchryver verhaald wordt. De mees-
ten denken , dat het gefchied zy , ten ty-

de van den grooten vloed en der boom-
velling, welke onze tydfchriften tot

het jaar 840 of 860 brengen. Zie hier

over den Geleerden j, le francq, van
BERKHEY (c) en JAN VAN LEYDEN (d).

Doch in het bepalen van 't jaar verfchil-

len de boeken; fommigen geven aan
Cc 2 840,

(h) De 'Rhen. Alv. p. 49.
Cc) Nat. Hist. van Holland I hl. 189.
(d) Chren. Belg. L, I. 30. (

Unde autem probabitur obturatum penitns fuisf©

Rheni hoc oscium anno dcccxxxix? uti virum
fuit LONio, et cnjus causfae expediebat hic cum
1.0N10 facere , iiüidecopero. cluverius , de
Ehem jilv. p. 49. fummae dementiae esfe dicic

tempus istud finire , cum a nullo auctore memore-
tur, Pleriqueaccidisfeexiftiraant tempore magni di-
luvii , et Itragis arborum , quae Chranica noftca re-
ferunt ad annum vel dcccxl, vel dccclx. Chro-
nici Belgici verba legas aptid Erud. berkhey Hili
Natur. Holk I, p. 189, quae babet etiarR jo-
AN. A LEIDIS i»Cbr9»,- i, 30» IM-iibi- a{i(|ui ceKÜces

au-
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840, anderen aan 860 den voorrang. De
woorden, diejan van leyden gebruikt,
Vr ver/ebeen een aanmerkelyk teeken in de
lucht , flerren enz. worden op dezelf-

de wyze by heda (e) gelezen. Maar
die heeft het tot het jaar 900 gebracht,
en voegt 'er voor het overige , aangaan-
de den verflopten mond des Rhyns,
niets by. junius (f) brengt het tot het
jaar 11 70, wanneer beka (g) en ande-
ren verhalen, dat 'er een allerzwaarst

onweer gewoed, en dat zich de zee tot

aan de muuren van Utrecht opgezet
heeft. j. DOUZA (h) volgt junius; van

wiens
Ce) />. 91.
(f) Batav.p. 540" 55.

Cft) ^nnal. l. IK p. IÓ7.

annum feculi noni quadragefimnm , alii fexa^efi-

mum praeferunt. Eadem autem illa verba, quibus
UtiturjOAN. A LEIDIS '. (ignummemorabile apparuit in coe-

io, fteiiae &c. eodem prorfus modo leguntur apud
HEDAM p. 71. Is vero retulit ad annum dcccc , at-

que de Rheni obftructo ostio nihil prorfus addit.

JUNIUS Batav. p. 54 et 53. refert ad annum mclxx;
quo tempore vehementisfimam faevilsfe tempesta-
tem et mare ad muros usque urbis Trajectinae ef-

fluxisfe, narrat beka, p. 54, aliique. junium fe-

quitur j. douza, ^nnal. L. IV, p. 167, cujus

tarnen debile hoc atque infirmum puto, quod ere-
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wiens flelling ik nochtans geloove , dat ze

zwak en onvoldoende zy , als of het niet

gelooflyk ware, dat een volk, door zoo
veele oorlogen uitgemergeld ,

genoeg-

zaam geld gehad hebbe, om eene door-

gaande graft te graven , en de allerkost-

baarfte dyken van de Lek, op zoogroo-
te onkosten der ingezetenen , te leggen.

Welk een hard wapen is toch de nood

!

Hoe verfchillend is het aanzien dezer

eeuwe van de volgende, en hoe veele

andere voorbeelden van dit foort! Dat
zekerlyk lang voor het jaar 1 170 de Lek
by Batavodurum bedykt is, blykt niet

alleen uit jan van lyden's en heda's ge-

tuigenisfen, maar ookalLerklaarstuiteen

handvest van frederyk , waarin hy be-

volen heeft, dat die opjlopping des Rhyns,

Cc 3 wek

dibile non esfe cenfeat, populo, tot bellis fracto,

fuppetivisfe fvimtus 5 ducendae fosrae perpetuae, ec
operofisfimis Leccae aggeribus, tanto provinciaü-
um Impendio communiendis. Quam durum enini

telum necesfitas? quam diverfa leculi istius ratio

abinfecutis? et quot alia hujus generis exempla?
Dudum certe ante annum illum mclxx, apud Ba-
tavodurum Leccam aggeribus fuisfe communitum

,

non modo ex joannis a leidis et hedae teitimoniis,
ledliquidisfimo apparet, eFRiDERici diplomate quo
jusfit, ut maneret ohfiructio illaRheni^ quae vulgo did-

tur
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ivelke Dam genoemd wordt , by d^ Jlad^

die Wich biet, en outtyds gemaakt is om
dit zoo groot gevaar van V water voor te

komen , zoude blyven^ Zoo fprak die Kei-

zer reeds in 't jaar 1 165 , en hy zegt by
HEDA (i), dat toen reeds die opftopping

des Rhyns van ouds gemaakt zy. Indien

men ook nagaat , dat 'er in een oud ge-

denkfchrift , 't welk te Woerden in de
Lutherfche Kerk een kort Chronyk van
gedenkwaardige zaken behelsde , gezegd
wordt, dat de Rhyn noch in 't jaar 1050
by Katwyk in zee gelopen heeft; gelyk

MATTHAEUs (k)en anderen aangeteekend
hebben; en zoo men verder overweegt,
dat de Keizer frederyk, ook in 'tjaar

Ï165, bevolen heeft, dat de opftopping

by
(O p- 18?»

(k) De üob. p. 177.

iur Dam, profye v'tUam ^ quae appellat ut Wich, quae ad
removefidam taw gravem aquarum per7iitiem a7itiquitusfacta

est, apud hedam p. 182. Sic imperator ille anno
MCLXV, et turn jam Rheni illam obftructionem «»w-

tiquitiis factarn dicic. Si itaquc confidercs , dici flu-

mcn illud, in veteri quadam tabula, quae Woer-
dae,in templo Lutherano, breve giioddüm chroni-
con exhibebat rerum memorabilium, anno adhuc
ML. apud Catvicum in mare exiisfe, iiti matthae-
us de NohiL p. 177, alüque notarunc; fi porro ex^
penda5j anno etian^ mclxv, jusfijsfe impsratorem
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by Stedeke of Swadeburg weggenomen
zoude worden, en gewild heeft, dat de
Rhyn, (dien men merkt dat breed ge-

noeg geweest is, uit de fchade, die hy
veroorzaakt hadde) gelyk eertyds, af

zou loopen (want hy liep by Swade-
burg af, daar niemand aan twyffek), 200
als in een handvest by heda gelezen

wordt (1) ibefluit men te recht, dat nader^

hand die mond van den Rhyn eerst ge-

heel verftopt zy. Het geen verder hier

uit geftaafd kanworden , om dat de zee
in het jaar 1170 tot aan de muuren van
Utrecht ftond; ten minften, indien die

vloed uit den oceaan of Rhyn by Kat-
wyk gekomen zy, het geen de Jaar-

boeken, volgens BUCHELiüs(m), willen.

Cc 4 Doch
CPj p. 18?.

(m) yJd BSKAM p. 55.

FRIDERICUM , Ut tolleretur ohftructio^ apud Stedeke
, five

Swadeburg^ acvoluisfe, Ut Rhenus, (quemfatis am-
plum ingencemque faisfe colligas e damniis, quae
excitabat), decurreret, ficut anriquitus folebat,

(decurrebat autem apud Swadeburg , de quo loco-

nemo dubitat) ut in diplomate apud hedam p.

182. legitur, post iliud demum tempus Rheni hoc
ostium fuisfe obturatum, meritisfimo concludis.

Idque ulterius indefirmari posfet , quod mare, anno
MCLXX, ad Trajectina usque moenia ex^veric, cer-

t€. fi inundatio illa ex üceano, vel Rheno apud
Cai-i
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JDoch dit veroorzaakt my eene groote

;zwarigheid , om dat dus de opflopping

<Jes Rhyns zelfs veel later zou moeten
voorgevallen zyn. Want ?er ^yn over^

blyffelen, uit welke het vast ftaat, dat

pok in de 13 eeuw begeerd is, dat de

Jlhyn by Swadeburg niet verftopt moch-
|:e worden. Zie hier pver heda (n) en

MIERIS (o), die denkt, dat de Rhyn
nooit by Katwyk in zee gelopen hebbe;
doch tegen wien de Geleerde BE;RKijE>r

(p) zich uitflieekend verzet^

Indien derhalven de Rhyn zoo laat,

gelyk ik reeds zeide, met eenen vollen

poezem noch onder Utrechtgedaan heb-

be,
(n) p. 190.
(o) Befchryv. van heyde» I, J.

^p) '^at. Hht. van tlptland l, 3.

Catvicum fuerit, quod Annales vellc bu> helijs ad
BEKAM p. 55. icribit. ld vei'o magnam mini hic

parit di^culutcrp, quod Rheni illa obrtruccio fic

inulto adhuc ferius fipri debuerit. SupoTunt enim
monumpnta, unde cpnftat, feculo etiam decimo
tertio, vpcitum fuisfej ne Rhenus apiid Suadebnrg

obftrueFCtur. Vide hedam p. 190. et mieris in

iiefcript, urHs Leidae 'T, I. c. I. qui Rlienum
ïjunquam ^pud Catvjcum in mare fe cftlidisfe opina-

tiir, fed contra quem egregie disputavit Doctisf,

BERKHEY jn Hift. NatLir. Holl. T. I. cap. 3. Si

ifawpïani fera, gtj^icQrginn^üwebam, Rhelius ^d^
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be, 200 dat hy die rampen heeft kunnen

veroorzaken , moet het waarlyk ver-

wonderlyk fchynen , dat 'er van die zaak

tegenwoordig in deze eeuw geene zekere

bewyzen zyn. Maar door welken mond
de Rhyn ook geloopen hebbe, en wan^;

neer hy verflopt moge zyn , het is my
genoeg hier voldongen te hebben, dat

het niet noodig zy dit met huydecoper
en anderen tot het jaar 839 te brengen.

Derhalven moet men geen bewys ont-

kenen uit de zeetochten der Noorman-
nen door den Rhyn tegen Doreftadum.

Maar ftel, dat die mond des Rhyns ver-

zand geweest zy, het zou echter den

Grootachtbaaren Man niets baten. Want
het is vast genoeg , en van den uitmun-

Cc 5 teu'

huc infra Trajectum pleno alveo iverit, fic ut eas

calamitaces efficere potuerit, mirum profecto vidt-

ri debet, rei iftius, hoc jamfeculo, certa non dan

documenta. Sed quQCunque etiam oltio Rhenus

exiverit, quocunque etiam tempore hoc penitus

Qbturatum fuerit , utique adanjiumDCCCXxxix euro

HuiDECOPERo, alüsquc referre necesfe non est,

adeoque e navigationibus Normannorum per Rne-

num, argumentum contra Doreftadum Batavorumdu-

ci non debet. Sed fac, obftructum fuisfeiftud ofti».

um , nihil etiam hoc proderit viro Amphsfimo. Sa-

lis ejiim conftat, fttque ab illustri UmmnQ de
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tenden Marquis de st. simon (q) en an-
deren voldongen , dat de Rhyn niet langs

dien eenen Katwyker , maar ook langs an-
dere, 200 wel door de natuur, als door
kunsten methanden gemaakte monden,
in de zee zich ontlast heeft. Niets belette-

de derhalven de Noormannen om opeene
andere plaats den Rhyn optevaren.

Maar daarenboven zege de Groot-
achtbaare Man, dat 'er te Doreftadus
penningen geflagen zyn, ten tyde van
Lodewyk , ^ op welker eene zyde een
fchip te zien is, en de -naam van Dore-
ftadus gelezen wordt; dat dit derhalven
een groote koopflad geweest zy, gelyk

door

fq) In de Voorreden van zyn uitmuntend werk,
Histoire de la Guerre des Bataves ^ des Romaivs.

!?|J^Jf%^#%|%s!S%|%J^A

ST. SIMON, in Praefationc fplendidisümioperiSyCui
titulus Histoire de la Guene des Bataves et des Romains^
alii ;que commonftratum est, Rhennm non per
iinum illud os Catvicenfe, led aliis quoque capiti-

bu.s , tam nauura
,
quam arte manuque factis , in

mare effiuxi'.fe. Nihil iraque Normannos inpediit,

quo minus alio in loco Rhenum ingrederentur.

At, dicit praeterea V. A., Doreltadi numos esfe

Cufos, tempore ludovici . in quorum altera par-

te confpici ur navis et nomen Doreltadi legicar,

Fuisfe itaque celebre emporium, id quod ravi fig-

nificatur, de Batttvorum autem iilo op^ido nuUa ve-.
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door het fchip bedoeld wordt. Maar
dit kan, naar zyne meening, van die

flad der Batavieren , met geen fchynvan
waarheid voorgewend worden. Het doet
my leed, dat ik het boek, 't welk hy
ten zyne voordeele pryst, niet by de
hand hebbe. Ik weet wel, wat de
fchepen op de penningen meestal be*
teekenen | doch 'er zyn veele opfchrifteri

en wapens, welker reden niet altoos ge-»

noeg ontwikkeld is. Want 'er waren
dikwerf veele byzondere oorzaken en ge-i

legenheden voor handen, by welke
zulke penningen geflagen en geftempeU
wierden ; maar ik zie niet , waarom de
naam van koopjiad aan Doreftadus ont-^

knibbeld wordt. Wy hebben gezien , dat
de fchattingen en tollen daar betaald
?jyn^ en over deszelfs vermaardheid heb*

ben

ri fpecie hoc obtendi posfe. Doleo llbrum, quen\
pro causfa fua laudat V A. , ad manum non esfe.
Naves quid in numis fignificent, fcio, fed multa
funt in iis fymbola et imagines

, quarum ratio non
femper fatit est expedita. Singulares faepe emerge-
bant causfa? atque occafiones, quibns hujusmodi
numismata cudebantur, fignabanturque. Sed nee
causfam video, quare titulus ^wforii Doreftado nos-
tro denegetur. Vidimus telonia et vectigalia ibs
Jii^sfe foluta, deque ejus celebritate Aipra proiixd

dis-<
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ben wy boven breed gehandeld. Wes-
halven ikgeene reden vinde , waarom wy
VAN LOON en anderen niet volgen zou-
den, die dit van ons ff^yk te Duerjlede
verflaan , van welks vermaardheid , daar
ik te voren van fprak, hoewel ik toen
verzuimd hebbedit te melden, ook deze
penning getuigenis kan dragen. Ik her-

innere my, by deze gelegenheid, ee»

nen anderen penning , welke de uitmun-
tende Man echter niet zal zeggen dat tot

zyn Dorflad behoore, buchelius (r), hoe-

wel hy , 't geen 'er door den verdichten

MARCELLiNUs , aangaande de meenigte
der Tempelen , verhaald wordt, onder de
waareLuciaanfchegefchiedenisfenplaatst,

maakt des niet tegenftaande uit eenen
gou-

- (r) Ad KEDAM />. 4Ö. ,

disputavimus. Adeoque causfa non est, quare hic
lolviüm aliosqne non fequamur, qui de nostro
Batavoduro explicanc, de cujus cclebritate fypra
fuo loco, ubi hoc monere neglexi, numus hic eti-^

am testari potuisfet. Recordor hac occafione alius

nurai, quem certe ad fuum Doreftadum pertinere,

nondixericvireximius. buchelius ad hedam, p. 4Ö.
quamvisea, quae detemplorummultitudinea Pfeu-
do- Marcellino narrantur , inter Luciani veras hi-

Itorias referat, alicujus nihilo minus nominis fuisfe

nos-
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gouden penning, welks opfchrift is, DUR-
STAT civ., op, dat ons Doreftadus toen
reeds eenigen naam gehad hebbe. scri-

VERius, voegt BUCHELius 'er by, heeft

zoodanigen gezien, daar hy (s) fchryft,

onder anderen heb ik ookgouden penningen
gezien, aan den eenen kant elinus ten op-

fchrift voerende , en aan den anderen do-
RESTAD , het welk tacitus Batavodurum
genoemd beeft, verbeeldende. Doch dit

zyn niet de woorden van scriverius,

200 als BUCHELIUS meende, maar van h.

jUNius, uit wiens werk (t) ze overge-
fchreven zyn. junius verhaalt, dat die

penningen by Voorburg, een plaats niet

ver van den Haag, ('t welk veelen voor
het

(^s) hl Bat. Antic^ua.

CO Batav. Hist, tap. l8.

nostrum Doreftadum colligit e numulo aureo, ciü
infcriptüm erat, durstat civ. Addic buchelius
talcm vidisfe scriverium , qui in Batavia fua antiqua.

icribit , inter cetera vidi et aureos numulos , ab adverfa

farte Elinum loquentes^ ah altera Dorejiadum ^ quam ur-

bem^ Batavodurum TACITUS dixit. Verum haec non
funt scRivERii, utputabat buchelius, fed junii, e
cujus Bat, Hifi. c. i8. fuere transfcripta. Narrat
jUNiüS numulos illos inventos fuisfe apud Vorbur-
gunij (vicum illum haud procul Haga Comitis,

queaj
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het Forum 'üdn Hadriaan , dat in de reis-

tafel gemeld wordt, houden) gevonden
zyn. Daar toch hadt het kasteel van
Elinus, den Friefchen Varst, gedaan,
van 't welke de Chronykfchryvers vee-

Ie dingen droomen, uit welke verhaa-

len , hoewel zy alleronzekerst zyn , men
nochtans befluiten mag , dat dit Dore-
ftadus niet in Düitschland , zoo als wy
het nu noemen, te vinden zy.

Eindelyk ontleent de Grootachtbaare
Man uit de reize van Bonifacius, den
Friefchen Apostel , een bewys.

Hy zegt, dat Bonifacius, toen hy
eerst uit Engeland vertrok, in 't jaar

714 of 715 naar Doreftadus gereisd zy

,

maar dat de fchipper aan een plaats,

die Lundenwicb hiet, gekomen is, dat

iSj,

quem multi habent proForo HaJriani, cujus mentio
in Tabula Itineraria). Ibi quippe fteterat arx Eli-

ni, Frifiorum Principis, quo de multa fabulantur

chronicorum architect!. Quae ut fint incertisfima,

id tarnen haud abfurde inde colligas , Doreftadum il-

latn, InGermania, quam nunc vooamus, niinime
esfe quaerendam.
Denique V. A. ex itinere S. Bonifacii, Frifio-

nim Apoftoli, ducit argumentum. Hunc, dicit,

cum primura ex Anglia folveret, anno dccxiv,
velfequenti, ad Dorettadum icer direxisfe, nautam
vero adpulisfe in locum ,cui «omen Lmaenwith, id

est
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is, volgens den Grootachtbaaren Man;
die ftad, welke wy heden Lunden bie-

ten; dat Bonifacius van daar, te lande
naar Dorefladus aan de Elve, gereisd is;

dat de woorden van othlonus: hy is

overgegaan naar Dorjlady even als by
REMBERT, het iiaaste land der Friejen
voorbygaande , dit beteekenen.

Doch ik heb hier boven uit gualdo
getoond, dat rembert met deze woor-
den een zeereis bedoelt. Maar ik zal

alle onnoodige floftot twisten affnyden;
want zoo haast ik zal aangetoond heb-
ben, dat Bonifacius, toen hy eerst uit

Engeland vertrok, in het Doreftad der
Batavieren aangekomen, van daar naar
Utrecht aan den Rhyn, en eindelyk,
toen hy zag dat hy niets vorderde, naar

el-

est, ut interpretaturV.A.,eamurbem, qnam !.««-
den hodievocamus, unde terrestri itinere Dorefta-
dum , ad Albim, perrexerit Bonifacius. ld fignifi-

care verba lila othloni: Tranfiit adDorfiad, utiapud
HnHLB^RTü'M.yVicinafri/hnumtratifeuntes. At veroREM-
BERTUM illis verbis iter maritimura indicare , fupra
e GüALDONE docui. Sed omnem amputabo litigandi

materiam, minus necesfariam , fimul atque enim
ostendero, Bonifacium, cum primum ex Anglia
adpelleret, Doreftadum Batavorura, inde Trajec-
turn ad Rhenum venisfejCt tandem, cum nihil fe

pro-
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éldefs vertrokken ^y , fchynt het m^
toe, dat ik, hetgeen ik moest bewyzen,
^al voldongen hebben. Want dan wordt
'er noch voor Doreftadus aan de Elve

,

noch voor de reize van Bonifacius der-

waarts, plaats overgelaten^

Laten wy dan die fchryvers hooren,
welke het leven van dien Apostel be-

fchreven hebben, othlonus (u) zegt,

^y is te Lundenwich aangekomen, en niet

lang daar na overgegaan naar dorstet,
en daar eenigen tyd blyvende , heeft by
Gode dag en nacht den verfchuldigden lof
gegeven. Maar doordien , toen ter tydy

tusfcben Karel, den roemruchtigen veld-

heer en vorst der Franken , en Radbody
den Koning der Friefen, twist ontftond

—

die het volk aan weerskanten beroerde, en

het
(\x) In •vita Bonif. c, 6.

proficere fentiret, inde discesfisfc, planisfime id quod
debui , praeftitisfe mihi videor; fic enim nullus

Doreftado ad Albim loens relinquitur. Audiamus
itaque illos, qui vitam hujus viri confcripferunt.

OTHLON. cap. 6. Pervenit ad— Lundentvich , ac non

multo post tranfacto postliminio ^ transivit ad DORSTET,
ibique aliquamdiu commoratus , debitas Deoperfolvit die noc-

tuque laudes. Sed quoniam per idem tempus hofiilis disfenjto

exorta inter Carolum Principem ^ gloriosumque ducem

Trancorum , et Radbodum , Re^em Frejomm ::^ populos ex

«tra-
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het grootfte gedeelte der kerken van Cbris^

tus 9 die voorheen in Frieslandonder het ge^

biedder Franken waren , door de drukkende

vervolging 'van Radbod op eene droevige

wyze den afgodsdienst wederom wierden

toegevoegd, weshalven de man Gods, zuU
.ke eene groote afkeerigheid van den waa^
ren God merkende, zich uit die deelen^

derhalven ook uit Doreftadus en de om*
leggende plaatfen , heeft weggemaakt , en is

te Trecbt, Utrecht, gelyk niemand twyf"

feit , aangekomen. En daar ook eenige dagen

toevende, heeft hy Koning Radbod, toeri

hy aankwam, gejproken, biddende, dat

hy van zulke eene boosaardigheid afflaan

mochte. Hetzelve leest men by willI'

BALD (v)* Hier uit blykt derhalven ten

r. DEEL, Dd klaar*

(v) In vita Bon'if. C. II.

utraque parte perturbabar '^ maximaque pars Ecckjiarum

Chrifii ,
quie F ancorum prius in Frifia fuhjectae erant im"

perio^ Radhodi perfecutione incumb^fite ^ idolorum culturae

lugubriter reddebatitr , ideoque vir Dei , pérjpecta tantae per-

verfitatis mok ^ ex illis partibus, (Doreltado ergo et

circumjacentibus ) discesfit , et pervénit dd Trecht ( Tfa-

jectum , ut nemo dubitat) ihique etiam commoratus alt'

quantii diebus ^ advenientem Regem RaSodum allocutus

est., obfecrajis, ut a tanta pravitate quiesceret. Eadsni

legas apud willibaldum, in Vit. Bonif. c. II. Ex
his autem mauifestum est, Radbodum in eas turn

par-

I
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klaarften, dat Radbod toen in die ftree-

ken geheerscht heeft. Ook is dit ze-

ker, dat de Kerken in Friesland onder
het gebied der Franken geweest zyn.
Derhalven heeft Doreftadus tot Fries-

land behoord , en wel tot dat gedeelte

,

t welk onder het beftier der Franken
was. Heeft Radbod dan aan de Elve
geregeerd ? of komt dit alleen met ons
Batavodurum overeen ? Maar zegt de
Grootachtbaare Man, Bonifacius is, vol-

gens OTHLONUs , vertrokken van wegen
den toen ter tyd ontftaanen oorlog tus-

fchen Karel Marteil en Radbod. By
aldien nu die oorlog by het Bataaffche

Doreftadus gevoerd zy , zouden de Chris-

tenen te Utrecht voorzeker ook niet vei-

lig geweest zyn. Ja maar daarom is Boni-

fa-

partes principatum exercuisfe. Manifesrum qnoque
hoc, Ecclefias in Frifia Francorum imperio fuisfe

fubjectas, Ad Fi ifium itaque pet tinuit Doreftadus,
et ad illam partem quae Francorurn lubjecta fucrac

imperio. Regnavicne ergo Radbodus in illis parti-

bus , an BatavDduro nostro haec unica coveni-
unt? At, dicit V. A. , discesfit Bonifacius ob bel-

lum, q'iod eo tempore nacum erat inter Carolum
Martellum &Radbodum, quod fi apud Batavodu-
rum hoc fueric gestum, ucique Trajecti tuti non
erant Chriftiani ! Immo vero Ideo Trajecti Radbo-

dum
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facius teUtrecht naarRadbod gegaan,om
dat hy de Christenen aldaar onderdruk-
te; indien nu dit niet gebeurd ware , was
het dan noodig dat die Apostel voor hen
fprak? Ja maar, gaat de Grootachtbaare
Man voort, toen Bonifacius Doreftadus
verliet, zegt othlonus, is hy uit die

(Ireeken ^ dat is, Doreftadus, vertrokken.

Maar toen hy te Utrecht gekomen was

,

en de nabuurfchap doorwandeld hadde

,

fpreekt hy anders, en zegt, die landen

doorgereist hebbende-, 200 dat, by ge-

volg , de fchryver twee onderfcheidene
landftreeken bedoelt. Dit is my al te

fcherpzinnig. Want het wordt in dezer

voege gelezen, dat men het tegenover-

geftelde 'er uit moet opmaken. Hy
zegt, dat Bonifacius naar Dorftet over-

Dd 2 ge-

dum adiit Bonifacius, quod in illis partibus gravem
fe admodum Christianis praeftaret. ld nifi accidis-

fet, quid opus, ut pro illis deprecaretur Apostel us ?

At pergit V. A., cum Bonifacius Dorlladum re-

linqueret, teste othlono, ex illis partibus (jiA est

DoïQ^iz^o) discesfit , cuiTi autcm Trajectum vcnislct,
et finicima perambulasfet , alio modo loquitur otk lq-
NUS, dicitquc, peragratis illius terrae partibus , a<ieo-

que illis verbis duas diverfas et fejunctas regiones
auctorem fignificare ! Hacc mihi nimis funt fubtiiia.

Sic leguntvir apu4 otjilonüm,uc alia omnia inde effi-

;. - ' ' cias.
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gegaan is, doch dat hy die ftreeken ver-
laten hebbe , en te Trecht gekomen is

,

en daar , zoo wordt 'er bygevoegd

,

eenige dagen blyvende , heeft hy den Koning
Radbod, by deszelfs aankomst ,geJproken ,

verzoekende , dat hy van die boosheid af
flaan zoude. Dan volgt 'er by othlo-
NUS , (w) doch naderhand de ftreeken van
dat land doorgereist hebbende Wat
maakt gy hier anders uit op , dan dat
die ftreeken van dat land verftaan moe-
ten worden, van 't welk hy had ge-

fproken. Laat 'er ons nu willibald
ook mede vergelijken. Hy is te Dorftad
fekomen, en daar eenïgen tyd blyvende,

eeft hy Gode, den Heere, den verfchuU
digden lofgegeven, dag en nacht. Van

daar

Cw) Cap. 7. in initio.

cias. Dicit Bonifacium tranfiisfe Dorjlet^ discesfis-

fe ex illis partifaus , et pervenisfe ad Trecht , ibique ,

additur, commoratus aliquantis diebus ^ ad'venientem Re-

gent Radbodum allocutus est , obfecrans ^ ut a tanta pravi-

tate quksceret. Tum fequitur apud othlonum cap.

7. cujus hoc initium : post haec vero ,
peragratis illius

terrae partibus &c. Quid inde colligas , nifi hoc , //-

lius terrae, de qua dixerat , partes esfeintelligeudas?

Conferamus jam wiLLiBALDüM. Pervenit, inquit, aJ

'Dorftad, ibique aliquamdiu commoratus — inde perve-

nit ad Trech, ibique Radbodum allocutus est ^ ttt rnuïtis illa»

rum
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daar is hy te Trech aangekomen , en heeft

Radbodgefproken , om te ondertasten of
hy, veele deelen dezer landen bezichtigd

hebbende, ergens eenige plaats kon vin-

den , om in het vervolg te prediken. Ter-
ftond voegt hy 'er by, dewyl de God-
vruchtige man eenigen tyd den onvrucht-
baaren grondder Friejen bewoond hadde,
en de zomer en herfst voor een gedeelte

was voorbygegaan, heeft hy deze landen ^

toen dor en ontbloot van 's Hemels vrucht'
baarmakenden daauw , verlaten» Wat
maakt men wederom hier uit op , behal-
ven dit, dat Bonifacius, toen hy zag
dat die tyd voor zyne prediking niet

was gefchikt , naauwlyks een halfjaar
om zynde, weder naar zyn vaderland
gekeerd is, na dat hy in ons Dorefta-
dus, het nabuurig Utrecht, en de om-

Dd 3 leg-

rum cjrcumvallatis ac cojifpectis terrarum partibus ^ utrum
fihi in futurum praedkationis uspiam pateueret locus

, per~
quireret. Addit ftadm

, y2»»f/«f wr, dum fterilem ali-

quamdiu Friforum terram inhahitaret ^ et aestatis autum-
nique aliquantulum tempus praeteriret

, jam arida caelestis

rore fecunditatitreliquerat arva. Et quid rurfum inde
efficias praeter hoc, cum praedicationi fuae haud
idoneum id tempus esfe videret Bonifacius, vix di-
Biidio annoexpleto, patriam repecivisfe, in no-

ftro
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leggende |)laatfen, dien tyd verfleten

heeft?

Hier by komt noch, datGregoor, de
medehelper en leerling van Bonifacius

,

door zyne leere Utrecht en de beroemde
plaats Dorftad, met dat gedeelte van
Friesland, 't welk toen het Christendom

beleedt, verlicht heeft, gelyk ludger
(x) zegt; ten doorluchtigen vertooge, dat

Dorftadus aan Utrecht nabuurig geweest

is; 't welke hy met dat gedeelte van
Friesland, 't geen den Christen Gods-
dienst toegedaan was, door zyne leere

verlicht heeft,

(x) In Vtta Greg. c. lü. >

ftrö Doreftacio, Trajccto vicino,ec linitimis locis,

tempus illud cünfumlisre?

Ad haec grlgorius, Bonifacii adjator et disci-

pulus, doctrina fua T'-ajectum, ec vicum famofum
Dorflad, cum illa irradiavit parre Frefoniae, quae
tune temporis Chiiftianitatis nominc cenlebatur, ut
dicit LUDGERUs in vu. Greg. cap. lo. manifesto ar-

gumento , Dorftadum Trajecto fuisfe vicinam

,

(^Liam cum illa Friliae parte, quae facris Chriftianis

|tudebaty dpctrina fua iilummavit Gregorius.

T A ?i T y M.

E E-
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EENE VERBETERING

VAN HET

HE Y . T U I G (*),

DOOR

D AV I D ME E SE.

Befchryving van de Afbeel-

dingen op Plaat I.

Yertoonende een gedeelte van een al-

gemeene Hey-machine oideizelfsfleU

ling, met eenige toevoegfels ter verbete-

Dd 4 ring

(*) Wanneer deze Verbetering aan 't Zeeuwsch
Genootfchap der Wetenfchappen was toegezonden
door den Heer meese, werdc dezelve gtfteld in

handen van eenige kundige Leden, om hunne aau-
merkingen daar over op te geven. De Heer de
'freytag hadt de goedheid zyne bedenkingen daar

op, fchriftelyk, medetedeelen , welke door den
Heer meese, aan wien zy ter hand gefteid wer-
den, van geen gering belang gerekend zyn ; oor-,

zake, dat H.y verzocht zyn werk door den druk
iiiet gemeen te maken , voor dat Hv door proef-

aemingen de nuttigheid en deugdclykheid vau zy



424 X'. MEESE VERBETERING

ring van dezelve ftrekkende. Alles van
ter zyden te zien,

A,

ne uitvindinge nader gou bewezen hebben. Mid-
!erwyl werdt die kundige man ons door den dood
ontrukt, waarom het ZeeuwschGenootfchap goed-
vondt, ditftuk zoo te laren drukken, als het door
den Schryver eerst is toegezonden , doch met by-
Voegingé der aanmerkingen van den Heer de frey-
TAG, die hier woordelyk volgen: "Ingevolge van
't beliuit onlangs genomt-n , en waar by in myne
handen gcfteld werden de befchryvingen en aftee-

keningen tot verbeteringe deralgemeenc Hey -ma-
chine, door den Heerc Meeze aan 't Zeeawsch Ge-
nootfchap toegezonden, ten einde ik dezelve zou-
de onderzoeken en deswegens eenig bericht inle-

veren, heb ik de.cer, ter voldoeninge aan dat ver-
zoek 5 de volgende aanmerkingen aan 'c G^noot-
fchap aantebieden^

' Een iegclyk, wien het gebruik van een Hcy-tuig
bekend ïs, zal my gaarne toeftaan , dat deszelfs

grootfte volmaaktheid in het volgende legtopgeflo-

ten: als, dat het js handelbaar en gpmakkelyk te

Verplaatfen, dat het weinig ontzettinge, en dus
öok weinig reparatie is onderworpen , en dar met
weinig volk, in korten tyd, de meeste kracht kan
gorden geoeffend.

'Ik heb derhalven gedacht in dit onderzoek ten
principale, de volgende zaken te moeten in het

^pg houden : als

I. Dj zamenfiellingen dezer Hey-tuigen op zich

zé\h befchouwd.
2^ De wryvjnge van derzelver deelen op hunne

halizen of lappen ; en de kracht toe de vereischte

|)e weging benoodigd.
3. En iaardelyk, den tvd, welke tot het oefFe-

Jien van eenc bepaalde kracht, op eene paal , zou-

4^ ^9^%Qn Yfardêa bglteêd. Alles mee opzishc tot""
ep
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A, A, eene der ftanders y waar tus-

fchen het Beyblok B, bewogen, en de
Dd 5 ^aal

en in evenredigheid van de algemeen e Hey-tuigen,
zoo als noch doorgaans worden gebruikt , en tot
wier verbeteringe, deze twee ontwerpen waren
ingericht.

Ten opzichte van het eerfte, namelyk, der-

zelver zamenftellinge , zoo ziet men beide deze
Hey-tuigen op Plaat I en II afgebeeld , vermeer-
derd met een quadranc, voorzien van een langen
hefboom of arm, aan welkers einde de trekreep is

vastgemaakt, en waar door het quadrant wordt in
bewegjnge gebragt , tcrwyl een ander touw, aan
het eind van dit cirkelftuk gehegt zynde, den blok
doetligten, naar mate dit quadrant door voornoem-
den hefboom, om zynen yzeren fpil wordt opge-
trokken. Zoo dat ook ieder flag of val van den
blok, dit quadrant om zynen as moet tuimelen,
even zoo veel als de hoogte des bloks uitmaakt.
De doorteloopene fpatien, zynde in reden als de

afllanden van liet fteunpunt of fpil, zoo zal de
fnelheid van de vellinge van het quadrant zyn, tot
de vlugt offnelheid van den hefboom of arm , als de
lengte der fpaken of radms van het quadrant, is

tot dc?n afftand der trekreep, of eind van den arm
van den fpil, dat is, volgens de' Plaat I als 7 tot
12. Als men nu onder het gebruik van het ge-
meene Hey-tuig nagaat , hoe veel de blok telkens
met een raiddelmatigen arbeid worde geligt, zal
men bevinden, da: zulks doorgaans opóayvoeten
hoogte uitkomt; zoo dar dan, byaldien de blok
door behulp van dit quadrant gelykè 7 voeten moet

I
worden opgeligt, de trekreep of het einde van

F den arm R, 12 voeten zal moeten worden naar be-
neden gehaald, en ieder val ook zoo veel lengte
^aar boven zal moeren doorloopen.
Dewyl nu de tyden tqt den yal der Ughagmen



426 D. MEESE VERBETERING

p/z^/ingeflagen wordt, ^ynde van boven
door een dwarsftuk , als by g. gekoppeld

,

aan

hefteed wordende, zyn in reden als de Quadraat
wortels der afgeloopene wegen ; en genoegzaam
is aangetoond, dat een lighaam vryëlyk nederval-
lende, in ééne feconde doorloopt eene lengte van
ruim rjrhynlandfche voeten, zoo zal de tydtoteen
val van 7 voeten zyn fi feconde ; in welken tyd
de arm dan ook de voorgemelde 12 voeten, metee-
ne verfnellende beweginge , moet naar boven vlie-

gen, hebbende als dan (de weerftand der lucht, en
tegenwigt van den arm en trekrecp byzon der ge-
field 1 op het laatst eene fneiheid om mee een een-
parige beweging , in denzelfden tyd, tweemaal die

kngte, dat is 24 voeten ofte ruim 35 voeten , in

eene feconde afteioopen;het welke wel als een on-
gemeene vlugc kan worden aangemerkt, en die

echter, terllond na den val des bloks, in eenoogen-
blik moet worden geftuit, zal het Quadrant met
zynen arm niet geheel of ten deele om zynen as

blyvcn voorti-uimclen, en daar door een gerui-

men tyd tot het herftelien en doorhaalen van de
trekreep verloren worden. Al het welke ik (on-
der verbcteiinge) denke zeer bezwaarlyk, zoo
niet onraogelyk te zyn; en dit al mogelyk zyn-
de, zoo moet zulks noodwendig eenen verbaasden
fchok telkens veroorzaken, waar door het Hey-
£;e[lel, byaldien het zeive niet ongemeen zwaar
en ftevig is , eene geduurige ontzettinge en repa-

ratie zal zyn onderworpen.
Men zalmosclyk denken, dat deze beweginge niet

zoo fnel zal zyn als hier voren wordt opgegeven,
.uit hoofde van den weerftand van de lugt , tegenwigt
Tim de trekreep, als andere beletfels, welke op
(dit quadrant en arm, zullen werken, het gene ik

ook gaarne toeftaa. Doch het is te gelyk zeker,
dat, zal de blok met isyn^ volle iiiacht netterval-

len.
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aan welke ftahdèrs óok het wangftük ü,
door taaie fpykers is vastgeflagen, eil

tus-

len, deze fnelheid diende plaats 'te hebben; of
wordt dezelve door den weerltand der middelftof

of andere tegenwerkingen vertraagd, zoo zal de
blok ook in zynen val worden weerhouden , en
dus zyne meeste en volle kracht op de paal niet

konnen oeffenen.

Voorts behoeve ik my niet verre uit te laten,

over het gewigt dezes quadrants en arms, en de
meenigvuldigheid van houten yzer, waaruit deze
Hey- tuigen zyn famengelteld, waarom dezelve
ook veel arbeid en tyd tot hunne yerplaatfinge zul-

len vereifchen.

Betreffende de wryvinge vanderzelver deelenop
hunne halzen of tappen, en de kracht tot overwin-
ninge van dien benoodigd; zoo is dezelve minder
in deze, dan in het algemeene Hey- tuig: want,
Hellende de ramraelfchyf van 2 voet diameter

,

draaiende op eene Ipil van 2 duimen dikte, in.

beide gelyk; dan zal de wryvinge opdezefpilin
het algemeene Hey-tuig, zyn tot de wryving
van dien in dit verbeterde Hey-tuig, als 7 tot5(rf),

zoo dat, den blok bepaalende op 800 !8 en hetqua-
drant en armweegende 300 fê, de krachten tot over-
winninge dezer wryvingen in het gemeene Hey-
tuig zouden wezen ö6|© en in dit .verbeterde Hey-
tuig Plaat I niet meer dan 33 ffi.

Dit voor een oogenblik byzonder gefteld, zoo zou-
de, in den Haat van evenwigt, het vermogen in
het algemeene Hey-tuig, gelyk zyn aan het ge-
wigt, of de zwaarte des bloks, en in het Hey-
geftel volgens Plaat I, het vermogen, tot het ge-
wigt als de radius van het quadrant G M toe G R

,

dac

i^) Z;V B E Lï D o R Ar^fh fJjdrfuh li^rjiêi Tm, t
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tusfchen dit, en het daar tegen over

yeronderjilelde , v^ordt dQ fcbyfV , om
een

dat is als 7 tot 12, of gelyk -^ gedeelte van de
zwaarte des bloks. Dus zal de kracht of het ver-

mogen, om den blok tekonnen ligten, en de wry-
vinge te overwinnen , in het algemeene Hey-tuig
moeten wezen iets meer dan 8ööf 1ë, of 35 Man,
en in dit verbeterde Hey-tuig omtrent 500 18 of 20
Man (^). Het geen een groot vcrfchil omtrent
de benoodigde arbeiders uitlevert, en In den eer-

Iten opflag tot merkelyke menagie fchynt te ver-
ilrekken; dit zoude in het Hey-geftel op Plaat II

afgebeeld noch grooter worden , tot welkers be-

wcginge niet meer dan 112 18 of omtrent 5 man zou-
den worden vereischt.

Doch om hier omtrent wel te oordeelen,zoo zal

thans ook moeten in aanmerkinge komen de tyd,

v/elke tot verrigtingc van zeker werk in beide ge-
vallen zal moeten worden hefteed. Waar toe ik

eerst zal ftellen ecne bepaalde kracht tot het in-

heyen van een paal benoodigd, en vervolgens ver-

gelyken de tyden,in welke zulks, zoo met hetge-
meene als met deze verbeterde Hey-tiiigen 5verrigt

zoude konnen worden.
Stel daartoe, in beide gevallen, de paaien even

lang en dik, den grond even vast; den Hey-blok
even zwaar; en de benoodigde kracht om de paaien

tot gelyke diepte inteOaan, gelyli aan zes honderd
ilagen 'alle van 7 voeten val of hoogte: dan zal

daartoe in het gemeene Hey-tuig de trekreep

öoo maal 7 voet moeten worden naar beneden ge-
haald , in eenen zekeren tyd met 35 man , terwyl
20 man aan dit verbeterde Hey-tuig in ftaat zul-

len

(^) Ieder arheider volgens BELIDOR, LA HIRE,
SAÜVEUR en anderen gerekend op 25 fê. Zie B E Ij l-

VOK Archit, Hydrauh iparf, Tom, l /><«^. 44.
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een yzereyp// bewogen, die mede door
ó^fcbooren^ gelyk 'er by D, D, een ver-

toond

len zyn, om in denzelfden tyd den srm des Qua-
drants gelyke öoo maal 7 voeten naar beueden te

trekken ; doch wanneer de blok alhier telken reize
maar 4 voeten en i duim zal worden geligt ; die

dus, door zynen minderen val, ook naar evenre-
digheid zoo veel minder kracht op de paal zal oeffe-

nen, en welke paal dan ook zoo veel meerder flagen

zal vereifchen om tot de bepaalde diepte te wor-
den ingedrongen.
Bepalen wy met desaguiller, belidor,

en meer andere beroemde fchryvers, dat de krach-
ten of het vermogen van vallende lighaamen, op
het einde van hunnen val, zyn in reden als de
vierkante wortels van de hoogte van hunnen val , of
afgeloopen weg, dan zal alhier, de kracht van den
blok van hetgemeene Hey-tuig, zyn tot de kracht
des bloks van dit verbeterde Hey-tuig, als de
vierkante wortel van 7 voeten of 48 duimen , is

tot den vierkanten wortel van 4-,-^ voet of49 duimen,
dat is na genoeg als 91 tot 70. En dewyl gefteld is,

dat de paal moet hebben 600 (lagen van 7 voet
val of 91 krachten, zoo zal het getal der llagen van

4^1 voet val gelyk zyn aanóoo gemuit, met 91, ge-
divid. door 70 , komt 780 flagen , welke met dit ver-

beterde Hey-tuig zouden moeten worden gedaan ,

waartoe dus omtrent een derde meerder tyd , als met
het gemeene Hey-tuig hefteed zal moeten worden.

Befchouwende nu verder het Hey-tuig Plaat H,
alwaar de lengte van den arm , is gelyk de lengte
van den radius van het quadrant , zoo volgt dat om
den blok 7 voet opteligten, deze arm 14 voeten moet
worden naar beneden gewonden. Hethoofdftuk N
zynde van t, voeten diameter, zoo zal deszelfs om-
trek zyn g\ voet , dus hetzelve li maal moet rond
gaan, oin de trekreep gemelde 14 voeten op te win-

den.
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toond wordt, wederzyds heen gaat en
rond draait.

Wy-
den. De handboomenzynde 6 voet, zullen derzclver
einden , eenen omtrek maken van circa 38 voeten jdit

met de helft vermeerderd, geeft ruim 5Ó voet of 4!-

roeden voorden we^ , welke tot ieder val moet wor-
den befteed. Dus byaldien, volgens het gevoelen
van den Heer bklidor, een man in diergelyk
werk, niet meer dan 600 roeden in een uur kan
afleggen, en dat men voor het losfcn van den blok
en rusten der arbeiders, zoo veel tyd als tot het
ligten noodig heeft, zoo zullen de ïlagen, welke
met deze Hey in een uur gedaan kunnen worden,
zyn <5oo, gedivideerd door 9, koint circa 67 fla-

gen: daar integendeel met de ordinaire Hey, rhet
verplaatfen en andere beletfels, in beide geval-
len uitgezonderd,) met rusten en tusichenpo-
zcn , de bepaalde 600 flagen in een uur kon-
nen gegeven worden. Dus 9 maal /oo veel tyd
met dit Hev-tuig daar toe zoude moeten worden
befteed.

Dewyl nu de meerdere of mindere kosten, niet
alleen voortvloeijenuit het meerder of minder getal

der arbeiders, welke tot eenig werk worden ge-
bezigd, maar ook uit den tyd, dien dezclven daar

aan arbeiden, zoo zal het waare voordeel dan ook
hier zyn in evenredigheid als het getal der arbei-

ders, gemultipliceerd met de tyden, die dezelve
werken: dus in het gemeene Hey-tuig 35 man ge-
multipliceerd met I uur tyd, maakt 35. . In het
verbeterde Hey-tuig Plaat I, 20 man, gemultipli-
ceerd met if uur tyd, komt 2ó| , en in het Hey-
tuig, volgens Plaat n, 5man,gemulcipliceerd met
9 uuren tyd, geeft 45. Zoo dat, byaldien aan ie-

der man wordt betaald eenftuiver per uur, het in-
heyen van een paal , met het algemeene Hey-tuig
zoude kosten 35 ftuivers, met dat volgens Plaat I.

2Öf
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Wyders fluiten deze ftanders, by de
algemeene rechte heying, wederzyds met

bou-

2ö| ftuiver, en met het zamengelleld Hey-tuig-,
volgens Plaat II, 45 Huivers.

Dit voordeel zoude plaats hebben, wanneer het
vermogen altyd op zyn voordeeiigfte, enmetccne
rechthoekige direélie op den arm kende werken.
Doch de teekeninge befchouwende , ziet men dat dit

nietlangkan ftand houden, ten zy de arbeiders zich

telkens verplaatfèn, zoo als de Autheur ook opgeeft,

doch het gene in de praclyk vrymocilyk zoudc'zyn,
en zonder het welke, het vermogen telkens inoet

verminderen, na rato de paal dieper wordt irige-

drongen, en zulks in reden als de finusfen van
den telkens verminderenden trekhoek, of als de
perpendiculairen, uit de fpil op de trekreep val-

lende. En offchoon ik wel wil toeftaan, dat di:

door beoefFeninge eenigzins kan worden voorge-
komen, zoo is het toch ook zeker, dat tot dit

Vferk , ordinair het gemeenfte foort van men-
fchen wordt gebruikt , van welken men weinig op-
lettendheid en oordeel , zoo omtrent het houden van
eene voordeelige en rechthoekige direftie, als het
behoorlykis, en telTensniet teveel bot, offchot
geven aan de trekreep, kan verwagten. De weer-
ftand der lucht, welke telkens, wegens de fnelle

vlugt op dit quadrant en arm moet werken, en
het tegenwigt der lengte en zwaarte van de trek-

reep aan het eind van dezen arm hangende, moet,
:myns bedunkens , de fnelheid van den val des
Hey-bloks ook veel doen verminderen , vooral in

het Hey-tuig Plaat II , alwaar de wryving op het ka-

trol, waarover de trekreep loopen moet, gelyfc

ook het Hüofdftuk N , veel weerftand in den val

bieden moet; waarom dan ook de Paal meerder
Hagen zal vereifchen , en dus daar toe ook meer-
der tyd als volgens voorgaande berekening zal moe-
ten worden befteed. Ik



'432 D, MEESE VERBETERING

bouten en fplitfen in de kgs^en, gelyk

C, C, 'er een aanwyst Voorts zyn de
uit-

Ik denke dan , uit al het voorg:aandc te mogen
befluiten, dac in de beoefteninge dezer Hey-tni'-

gen, dat groote voordeel niet zal gevonden wor-
den, en dezelve, uit oorzaak der aangehaalde in-

convenienten, als de zwaare fcliok en flingerin-

gen des quadrants; bovenzwaarte van hout en
yzer, waardoor dezelve bezwaarlyk te verplaatfen

zullen zyn; ongelyke diredlie van trekkinge, en
noodige oplettendheid omtrent het vieren van de
trekreep ; verlies van tyd , als anderzins , van weini-
gen in gebruik zal worden gebragt. Zynde ook
verre de meeste hey-werken, van dien aart, dat

dezelve met allen mogelyken fpoea moeten worden
afgedaan, zoo dat eenig voordcel in dagloonen

,

tegen het verlies van tyd niet kan opwegen.
Men is echter fom'wylen genoodzaakt, met

voorbyzien van dit verlies , zich van zwaare Hey-
blokken te bedienen, welke niet zonder behulp
van een fpil of kaapftand konnen worden ge-
ligt. In welk geval ik dan zoude verkiezen het
Hey-tuig, door den Heer belidor, in zyne
Architecture Hydraulique opgegeven (a") , welk werk-
tuig omtrent den kaapftand en het draaiend hoofd-
ftuk, in veele opzichten met dit overeen komt,
doch waarby een diergelyk quadrant niet wordt
gevonden , en waarmede ook zoo veel tyd niet

verloren wordt.
Wanneer intusfchen het Genootfchap mogte

goedvinden, deze beide ontwerpen in het licht te

brengen, zoude mogelyk daar door aan de liefheb-

beren aanleidinge worden gegeven, om hunne ge-
dachten op zoo een nuttig onderwerp te vestigen

,

en

Ca) Zie BELIDOR Archit. Hydrauh 2 Part. Tom. J,
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uiterfle enden van de fchoren D, D;
door bouten en fplitfen aan genoemde
ftanders en leggers vastgemaakt, gelyk

by 1 , 2 en 3. Aan deze deelen is we-
derzyds een fcboor als by E, E, en

ftander F, F, aangetoond is, insgelyks

door bouten en fplitfen , 200 als by 4 ,

5, 6 en 7, vastgefloten ; zynde ieder

fchoorE, E, voor, op deszelfs boveil-

vlakte, met Gen yzerenfluitdeugel , alsby

4, voorzien; die aan het voorfte end
door middel van een fcharnier , gelyk

by ^ , geopend en gefloten , en door
een fchroef als by dy of bout en fplïts

vastgezet wordt, by het in en uithangen

van het quadrant ; zynde vervolgens aan
den vooronderkant van elk Jcharnier een
band vast gcfmeed, welke naar beneden
de fchoren E, E, afloopt, en deszelfs

voorfl:e vlakte geheel, en de beide zy-

den voor een gedeelte omvat , gelyk by
c , c» Deze banden, als mede de fcho-

ren door E , E , en fl:anders als by F,
F , zyn eens voor al met taaije fpykers
vastgeflagen.

V. DEEU E e Ein-

men dus, eindelyk, de gewenschte vragten van
zoo veele loflylce pogingen tot volmakinge van dit

werktuig mogen genieten.
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Eindelyk ^yn deize fluitbeugels , zo
wel in hun onderfle als bovenfte deel,

met een halfronde bogt gefmeedt, welke
bogten net op elkander pasfen , zo dat 'er

zich naar behooren aan beide zyden een
matig dikke yzeren fpil in bewegen kan,
dewelke 20 ver de ^^ƒ G , lang is , vier-

kant is gemaakt, en in dier voegen door
den as heen loopt. In het midden van de-

zen as zyn de fpoken H, I, en K, op
die wyze, als in een gemeen wagen-wiel

vast gezet , en ter wederzyden , ais om
den as, met yzeren haven ^

gelyk by 8,

pen 10, aan den as verbonden: ver-

volgens worden deze drie fpaken, van
boven dooreen boog-ftuk, als by L, L,
door pen en gat , of als aan een gemeen
wagen-rad gebruikelyk is, vereenigd en
gekoppeld; welk boogftuk zo breed is,

dat 'er de reep of de kabel M, onder de
beweging van het blok en quadrant op
blyft leggen, Wyders zyn de hoeken
door yzeren winkelbanden zo als by 11,

12, 13 en 14, verzekerd, waarvan de
laatfte de flerkfte of zwaarfte, en met
een rond oog ter wydte van de kabel of

reeps dikte voorzien is, waar door de
kabel gedoken, en door een vlakke/p//Vj-

knoopy by een rechte Heying, ofdoor een
(leek*.
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fleehfpil, by ttnfchuinfcbe, bepaald en

vastgezet wordt; gelyk by N, en r,

vertoond is.

Vervolgens is de fpaak O, in en aan

den as, gelyk de vorige, verbonden, en

door het fcboorfluk P, aan die met K,
geteekend, door omvattende //pp<?«, met
pen en gat vastgemaakt en gefteund*

Eindelyk is aan de fpaken I, K, O, de

hefdoom Q_, Q., door fchroeven of bou-

ten en fplitfen vast gemaakt. Deze bef-

boom is enkel, of uit één dus krom ge-

groeiden ilam of tak van een Eschen , Ei-

ken, offm^albladigen taaijen Tpenboomge-'

maakt, wordende van ^ ,totƒ, gefpouden^

welke fpouding de wydte bykans hebben

moet, als de gemelde fpaken dik zyn;

op dat hy dies te vaster, netter en ge^

makkelyker aan en in het midden of be-

loop van het quadrant te brengen zy.

Aan dezen hefboom worden dus twee of

vier touwen , gelyk als by S , vastgezet

,

of éên , dat van dikker foort is , en op
de genoegzaame hoogte op het end in

een luds eindigt ; waaraan wederom
zoo veel dunnere vast geknoopt worden

,

als het getal der werk-lieden vereischt

,

om naar behooren het Hey-blokB, te be-

wegen , gelykerwys thans by onze ge-

Ee 2 woo-
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woone heyinge gebruikelyk is. LetterT,
wyst een koppe^uk aan , 't welk gefchikt
is, om ter wederzyden de ftanders, als

F, F, aan elkander te fluiten; opdat
zch de as daar tusfchen netter en be-

paalder bewegen kan.

Noch kan men door eene geringe ver-

andering . of door eenige byvoe^ing van
deelen , met deze Machine de Palen op
een hoek van lo oS.xnz^x gradenjchuinst

e

flaan : namelyk de (lander A , A , met
de daar tegen over veronderllelde , als

mede de daar aan behoorende dwarfche
zyd Ichoren, door fcharnier banden naar
achter beweegbaar te maken ; of door
toevoeging van een looprnam , (zie hol-
LANDSCH MAGAZYN II deel Bladz.sopAfb.

4 en 8, d, d.) 't welk zich maar alleen tus-

fchen , en aan de ftanders A , A , onder
by I , door bouten en fpiitfen beweegt,
in form, zo als de fiander , f, f, en
waar binnen zich het Heyblok B, als

tusfchen die met A, A, gebragt, en
bewogen wordt ; en om de beweging van
't zelve te bevorderen en gemakkelyker
temaken, voegt men wederzyds, in de
twee buitenfte Jleep- of leidlippen , een
yzeren , oïpokbouten-roU ,

gelyk by -u en /j.

Eindelyk voegt men door bouten en
fplit-



VAN HET HEY-TÜIG. 437

Iplitfen aan dit loopraam wederzyds de
fcboren, #, :^, en -f-, +, ter onder-
fteuning; brengende de Jchoren E, E,
en ftanders F, F, achterwaards, gely-
kerwys by $ en t, %y allen doorge[tipte
ïinien aangewezen is , benefFens de loop-

kring van de Jtanders A, A, en loop-

raam t, f, door gy als die van het
quadrant door 0, 0, en hefboom door
p , p, mitsgaders de gewoone Unie van
beweging y by q, q, welke thans by de
werking van onze algemeene Hey-tuigen
gemaakt wordt.
Aangaande het onderwerk, vertoont

h , de door/fjede van de voor-onderleggers,
waarin éQ dwarjche fchoren , ende/tafi-
ders A , A , wederzyds vastgehegt wor-
den door bouten enfplitfen; /, wyst ins-

gelyks de middelfte , en ^, de achterfte aan

;

op welke drie, het gantfche opllaande
werk, als voren vastgefloten wordt, en
in dier voegen het geheele Hey-tuig over
ÓQ jieHing-planken /, /, welke door leg-

gers, 2\s m, m, QXifchragen, n, n, n,
onderfleund zyn, naar vereisch en om-
ftandigheid van tyd tot tyd voortge-
werkt wordt.
Ten laatften , moet omtrent de ftelling'^

leggers , zo als 'er één met nif m, aan-

Ee 3 ge-
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gewezen is, noch gezegd worden; dat
veeltyds dat gedeelte van ieder, als by
X> dus doorfchiet , en op d^ koppen van
de op de hoogte ingeflagene palen rust

;

zo ciat dan de naast aan de palen ver-
beelde fchragen 'er niet noodig zyn , en
dat de uitrekende deelen van de weder-
zydfche leggers C, C, by W, dienen
voor de ftandplaats van den Hey-baas

,

om de paal onder het inheyen te be-

ftuuren,

Befchryving van de /Jfteekenin-

gen op Plaat II.

Aangaande deze , ziet een ieder ge-

jnakkelyk, dat zy in veele opzichten o-

vereenkomen , met die welke op Plaat I ,

vertoond zyn; uitgenomen dat de hef-

boom Q, Q., der eerfte^ iets bochtig en
kromy en deze, door A, A, aangewe-
zen, geheel r^r/^/ en langer xs', en dat

dezelve door de jpaak O , des eerfteuy de
hefboom in deze onderlleund, en als

verdubbeld, en van ö, tot ^, gelyk de
vorige gefpouden, en aan de jpaken I,

en K, insgelyks vast gemaakt is: zyn-

de deze verlengde fpaak O, als de hef-

boom Ky A, van langzamerhand ro«^

feil ^«« uitloopendei tot des^^Us punteri
""'' "' • -^' '

-•
'

•

'
'

' '

' ty
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by Cy en aldaar tot één voet na om
hoog beide fterk te zamen gevoegd,

door een omwind/el van gepekt garen , en

daar over heen , door een kous of huis-

Ung uit dik leder gemaakt, bekleed;

welke benefFens de fpaak, en den bef-

doom, by d, en e, door breede en hoog
gekopte klink/els, die door en door
gaan, te zamen geklonken zyn; ftrek-

kendedehoogeen veruitftekende koppen
der klinkfels , om de qfflipping van het

touw L, voortekomen, dat daar tus-

fchen ter beweging van den hefboom en
blok vastgemaakt is. Wyders is op de
binnen-vlakte van de fpaak H , een ge-

wigt, dusdanig van /oo^ gegoten, als

by ƒ, ƒ, en met twee yzeren banden aan
dezelve vastgemaakt; welk gewigt de
zwaarte heeft van den hefboom A , A

,

en van éefpaak K, by /^, tot het punt c,

en de gantfche verlengde fpaak O, tot

bevordering van het evenwigt. Voorts
is hier boven de voorgaande afbeelding

gevoegd het wind-as M , met deszelfs be-

weeglyk hoofdjiuk N , waarom het touiv

L, by ieder ophysfmgvan hetHey-blok
gewonden, en by het vallen van hetzel-

ve min of meer wederom afloopt ; om
meer en meer de rechtlynige bewegmg,

Ee 4 be-
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benefFens de fnelheld dcvzdve , bovendie
der eer/Ie afbeelding , te bevorderen.

Het wind-as M , en hoofdjluk N , be-

wegen zich om een yzeren Jpil, die mid-
den door dezelve heenloopt, gelyk door
e, Cy e f is aangewezen; {leunende on-

der op den middelften onderlegger , bewe-
gende zich aldaar in een metaalen Potje,

het welk net in het midden der tusfchen-

ruimte , van de beneden leggers , C, C,
(die hier 4 voeten langer zyn dan die op
de eerfle plaat vertoond worden) voor
een gedeelte ingelaten en vastgemaakt

worden , gelykerwys by /? , en ^ ,
gezien

kan worden : het hovende gaat door het

dwarshout , dat aan de beide dwarfche

Jchoren, gelyk Q_, Q., 'er een verbeeldt

,

en aan dit boven het eerfie Jiel/el toegC'

voegd zyn, insgeiyks net in het midden
van den onderften legger , vastgemaakt

wordt; gelyk byƒ Vorders, worden zo
wel onder en boven in het wind-as als

hoofdfluk, kleine yzeren biisfen geflagen

,

even ais men binnen de asfen der wagen-

wielen gewoon is , om de affiyting voor-

tekomen , gelyk by w , afgefchetst is

:

zo men echter de boui of Jpil e, e, e^ in

20 ver vierkant laat maaken , als het

wmd-as lang is, beeft men voor den as gee-
^

"

'

n^
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ne busfen van nooden. Wyders worden
zo om het wmd-asa\s boofdftuk yzeren hoe-
pels geflagen, om het van één berflen

voortekomen ; en in den as zelven , vier

handfpaken vastgezet, 200 als by <a!, b

^

c,d, ter beweging van dezelve. Voorts
zyn boven aan de eene zyde van het
wind-as , een duim of daaromtrent van
elkander , twee yzeren ftanders ingefla-

gen , welke aan de bovenenden met een
rond oog voorzien zyn , gelyk by / ,

;

zynde aldaar aan ieder noch daar en bo-
ven een platte band k, gefmeedt, welke
wederzyds om het wind-as vast gefpy-

kerd is: tusfchen deze ronde oogen
der ftanders, is de yzeren hejboom P,
met een fterk klinkfel zodanig vast ge-

klonken , dat dezelve zich daar tusfchen

,

als door een fcharnier, bewegen kan.
Vervolgens is deze hejboom onder by /,

vlak rechtlynig uitgewerkt, tegens welke
vlakte de yzeren veer indrukt, door welke
drukkende kracht , de hefboom tegen het

boofdftuk N, gedrongen wordt. Einde-
lyk zyn even boven de onderfte hoep van
het boofdftuk , 8 vierkante yzeren prop-
pen in hetzelve geflagen by «, 0, p, q,
r; welke dienen, om by óe omdraaijifjg

van het wind-as , tegen de €ffn^ i^yde van
Ee 5 deq
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den yzeren hefboom te drukken ; gelyk by
n, en daardoor het hoofdftuk N, vast

te doen ftaan , en met den as omgaan.
Zodra door deze omdraaijing de loop'

fyn h, in zo ver om het hoofdftuk ge-

wonden is, dat het Mok B, tot deszelfs

volle, of anderzins genoegzaame hoogte
is opgeheven , wordt de hefboom by
het handvat S , neergetrokken , waardoor
het hoofdftuk N, losgelaten, en de val

van het blok B, bevorderd wordt. Om
dit echter zoo klaar als mogelyk is te

doen begrypen , waar veel aan gelegen

is , zoo dient , dat op de genoegzaame
hoogte van het Hey-blok één van de werk-

lieden past, die als dan, daar van aan

die den as omdraaijen een teeken geeft

,

welke als dan een moment ftilftaan.

Voort op het gegeven teeken trekt de-

zelve by S, den hefboom neer, en het

blok fchiet naar beneden, welks Jlag op
de paal den draaijer weer gebiedt rond te

gaan , en den hefboom los te laten. Zie
hier by het wind-as door den Heer CA-
Mus uitgevonden, Machines et Inventi-

ons approavées par VAcademie Royak
des Sciences etc, Tom» HL Planche i.

Aan de achterenden van de dwats

fchoren Q., Q,, is een rolh ^ooi" ^> a^^^"

ge-



VAN HET HEY-TUIG. 443

gewezen , door een yzeren fpil aan de-

zelve vastgemaakt, waarover zich het

touw of de loop4yn L, beweegt : vorders

dienen deze fchoren , om wederzyds
deftandersA, A, en F, F, als mede
de fchoren D, D, merkelyk te fteunen.

Om nu evenwel de kracht 2i2in ditwerk-

tuig noch te vermeerderen , en teffens tot

de bewegingminder werk-volk noodig te

hebben, zal men den hefboom verdubbe-

len en verlengen , en door de onderde
fpaak van het quadrant onderfchragen,

en naar evenredigheid hetgewigt f, f, ver-

zwaren : wyders verzorgt men de hef-

boomen aan hun onder - enden, gelyk

boven reeds gezegd is, en men laat de
looplyn X, over de fchyven of rollen y,
en 2, bewegen ; al het gene door ge^

flipte linten is afgefchetst , mitsgaders de
loopkring van 't Quadrant en hoogfle

Jland des hefbooms. Nochthans zal

de beweging van de door (tippen aan-

gewezene hefboomen , zo eenvoudig

kunnen gemaakt worden , als in het eer-»

fte geval, zo men het hoofdfluk N , in

plaats van als nu boven , beneden het

wind-asM, voegt; waaromtrent diege-

nen weinig zwarigheid zullen vinden j

die met aandacht de werking van het

tfoofé^
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boofdftuk N , en hefboom hier voren be-
fchreven, nagaan.

Ook zoude men , dies vereischst wor-
dende, met dit Hey-tuig het paalwerk

fchuins kunnen flaan , zo men fommige
deelen min of meer naar de hier boven
opgegevene wyze verfchikte.

Uit dit alles ziet men lichtelyk , wat
deelen van onze gewoone Hey-machine
hier vertoond zyn, en welke niet; de
laatfte heb ik onnoodig geacht hier by te

moeten afteekenen, om datze al te wel
bekend zyn ; zo is het ook blykbaar,

welke nieuwe deelen ik 'er by en aange-

voegd heb ter verbetering.

De reden waarom , en op welk een

wyze ik hier toe gekomen ben, zal ik

noch kort voordellen ; beneffens het nut

aantoonen , hetwelk hier uit voortvloeit.

De reden, waarom ik getracht heb

om onze gewoone Hey-tuigen gemakken

lyker te doen werken , was hoofdzaake-

Iv k het veelvuldig werk-volk y dat hier toe

by het algemeene Heyen aan onze zee^

loeerin^en gebruikten noodig geoordeeld

wierdt, en derhalven de kosten tot on-

derhouding derzelve merkelyk vergrootte ^

^2LiQ het mogelyk door dit middel te

ver-
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verminderen. Hier toe verkreeg ik van
tyd tot tyd meer hoop na het bywoo-
nen van verfchillende foorten van Hey-
ingen.

De wyze nu om dit te doen gelukken

,

was de Hoofdzaak waar voor my in den
beginne, het Jiandvastig en algemeen ge-

bruik onzer gewoone Hey-ftelfels deed be-

dugt zyn, 'er in te zullen flagen; nadien

my en zeer veelen neffens my bekendis,

hoe veel moeite 'er voor eerst aan vast

zy, om een ouden alom in gebruik zynde

werktuig te verbeteren; ten anderen al

verbeterd zynde , zodanig aannemelyk
te maken, dat het in gebruik geraakt,

en derzelver nuttigheid boven dat van
het oude erkend, en in het algemeen
aangenomen en omhelsd wordt.

Ik begreep derhalven duidelyk uit het

eenvoudig en vry wel te zamengevoeg-
de oude jielfel, dat ik noch door het ver*

plaatfen of veranderen van deszelfs dee-

len , eenige verbetering tot myn oog-

merk bekomen kon ; weshalven ik

raadzaamst oordeelde, van zo veel mo-,

gelyk alles in dezelfde oude order enfland
te laten blyven, en door eenige weinige

nieuwe toevoeg feh , welke den ouden niet

te zeer bezwaarden, maar min of meer
ver-'
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verflerkten , gevoegelyk aantebrengen
en vasttelluiten, dezelve vry, gemakkc'

lyk , en zonder belemmering te doen
werken.

Dit heb ik allereerst door middel van
een verfchillenden7/i"^^r beproefd , mfet

dezelve op onderfcheidene hoogten , aan

een ^zƒ, tusfchen ó.q groote fcboren D,
D , te plaatfen en te bewegen ; aan

wiens boveneinde de Kabel als by N

,

vastgezet, en aan het onderfle met min
of meer gewicht bezwaard waren. Doch
de loopkring of vlugt , welke de Jlingers

van 't meeste verfnogen , zo onder als

boven, vereischten, konde haar, uit

hoofde van de bepaaldheid der ruimte,

niet gegeven worden; daar kwam by,

dat by ieder neer/lag van het Hey-blok op
de paal, aan het onderfle gedeelte van

den Jlinger in 't byzonder zulk een/cbok

veroorzaakt wierdt, dat verfcheidene na

weinige flagen by den as kwamen te

breken.

Dit voorzag ik , dat hoedanig ook de

flinger hier geplaatst wierdt, óeze/chok

oï trilling niet wel te verminderen, of

genoegzaam zonder veel om(lag weg te

nemen was, zonder ook een gedeelte

van dejnelbeid en kracbt des Bloks te

ver-
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verminderen. Derhalven om meer an-

dere hindemisfen voorbytegaan , zag
ik hier van af, en onderzocht den hef-

boom van het eerfte Joort. Ten dien ein-

de plaatfte ik A^Jchoren E, E, en de
fchuinfche77^f2fif^rj F, F, ivederzyds aan
de flanders A, A, fchoren D, D, en
leggers C , C : hierop ftelde ik het zoo-

genaamde quadrantf en voegde 'er een

befdoom aan, gelykerwys op Plaat I.

aangewezen wordt. Hieraan op voor-

fchrevene wyze de behoorlyke beweging
gemaakt zynde, heb ik dezelve in zo
ver van dienst bevonden , dat 'er een der-

de minder werk-volk tot dezelfde foorten

van Hey-werk als voren van nooden is.

- En om de vermindering der gewoone
fnelbeidvan deze, door de meerdere wry-
ving van den as des quadrants , en ver-

grootinge der loopkring ofvlugt , door de
lengte van den hefboom , en de verande-

ring in de rechtlynige beweging veroor-

zaakt wordende; als mede de vermeer^
dering derzelve, in het ftelfel op Plaat

II afgebeeld, tegen die der oude te ver-

klaren , zal ik geen konjlige uitrekeningen

gebruiken , fchoon die niet alleen fraai

,

maar zelfs nuttig zyn; doch in andere
gevallen van meer kunst en uitgebreid-

heid
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heid noodzakelyker dan in dit ; na-

dien my de ondervinding veelmalen ge-

leerd heeft, dat zodra men daar door
de nuttigheid f het meerdere gemak en
voordeelvan zekere verbetering, aan een
eenvoudig en alom bekend werktuig gaat

betogen, verre de meesten , welke dezel-

ve moeten maken en gebruiken , ten

eerften uit hoofde van onkunde of wan-
begrip jegens de kunst, meteen voor-

oordeel tegen het geheele ontwerp zyn
ingenomen; zo dat het menigwerf niet

mogelyk is, hoe^o^^ en dienjlig ook an-

derzins zynde , in weerwil van alle po-

gingen , dezelve werkjlellig te maken

,

veelmin in een algemeenenjmaak te bren-

gen. Derhalven zal ik maar alleen zeg-

gen, dat de bevinding geleerd heeft, dat

de wryving van geen groot belang is,

nademaal de kleving of knyping van de
kabel oïreep, tusfchen de groef van on-

ze algemeene fchyven(in wiens plaats ik

een enkele roll gebruike , zie onder Plaat

II. Afb. 2, die tevens het uit/lippen van

de kabel uit deszelfs groef geheel weg-

neemt, by het neerjlaan van het blok)

by de gewoone beweging des bloks meer-

der is, dan die dezelve nu heeft door de
bovengemelde verandering en loopftreek

van het quadrant, ^Wat
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Wat aangaat de zwaarighedéti der
grootere vlugt , en minder rechtlynige bevóe*

ging, deze worden vooreerst gedeeltelyk

weggenomen , wanneer men altyd op de
fteUing blyft trekken, door het avance*

ren dat van tyd tot tyd van mren naar
achteren over ae ftelling gefchiedt; en ten

tweeden, door een weinig meer bot o£
Jchot, als naar gewoonte, onder het val-

len des bloks , aan de trek- of looplynen

te geven, wanneer men niet meer naar acb*

teren vooTtg2i2Ln kan, maar fland moet
houden. Zoo dit in acht genomen en
wel uitgevoerd wordt, daar in de daad
geen de minfte kunst , maar een weinig
oefFening toe benoodigd is, zal men be*'

vinden, dat het gantfche verfchil van
'uertragen in 't algemeen, niet meer be-
draagt dan één paal op de roede of daar
omtrent.

BetrefFende de vermeerdering der fneh
beid en kracht van die Machine , welke
op Plaat II voorkomt, is zeer licht te be-
grypen , dat dezelve noch meer van onze
gewoone verfchilt , dan deze gewoone
wederom van die , welke op Plaat I af-

gebeeld is; als kunnende met dit Hey-
tuig twee (lagen tegen één met het oude
of alom in gebruik zynde gedaan wor-
F» HEEL, Ff deni
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den : de Heer camus, hiervoor gemeld,
ftelt den tyd der (lagen van zyn werk-
tuig, tot dien van het zelfde werktuig,
voor dat het van hem verbeterd was, te

zyn , als 2 tot 10 , al het welke van
het hoofdfluk N, afhangt, waar

,
gelyk bo-

ven gezien is, ook zeer weinig moeite

en geen konst toe vereischt wordt.

Hier uit volgt dan, dat zo ik 12 man-
nen , gelyk by veele Heyingen , tot de

beweging des bloks van een onzer alge-

meene Hey-tuigen noodig is , ik by gelyk-

foortig werk, met myn eer/ie en tweede

aan 8 , en minder genoeg heb ; en zo men
by zwaarder werk 18 mannen hebben
moet, ik nu aan 12 overvloedig genoeg
heb. En zo wanneer ik de hefboomen
n)erlengey gelyk met flippen op Plaat II

aangeteekend heb , zal ik omtrent het eer-

de geval aan 6 , en in het tweede met 9

,

genoegzaam voorzien zyn. Edoch een
zodanig werktuig zal het gevoeglykst ge-

bruikt worden , tot hetallerzwaarfteHey-

werk, nademaal hier door het Hey-blok
naar vereisch kan verzwaardworden.
Zonder nu in aanmerking te brengen

de meerdere kracht, die de werklieden

nu met minder vermoeijing, dan by on-

ze algemeeneHeying, oeffenen, zal met
een
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een derde minder manfchapf eens zo veel

kunnen uitgevoerd worden,
NB, De voetmaat, tot beide machi-

neè betrekkelyk, is die, v^^elke onder op
Plaat I, afgebeeld is*

Ff 2 ZELD-!
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ZELDZAAME
-' WAARNEMING

VAN E E N E

ZWANGERE VROUWE,
BY WELKER VERLOSSINGE DE LYFMOEDER EN

NAGEBOORTE MET SCHERPE VERSTEENDE

PUNTEN BEGROEID PEVONDEN WERDEN,

DOOR

Z>. H. &ALLANDAT.

Dat 'er door het ftollen van fleenma-
kende ftofFen , 200 wel in de Lyf-

moeder der Vrouwen, als in de andere
deelen van het menfchelyk lichaam,

fteenen worden voortgebracht, is al

door HiPPOCRATEs (a), en naderhand
door verfcheiden andere kunstbeoeffe-

aiaaren waargenomen (b). Voorbeelden
van

Ca) Lihr. 5. de Morb. Vuig, Sect. 7.

(b) V, Memoirefur les Concretions Calculeufis de la Ma~
trice^ far M, LOUIS, da»s les Memoires de l*Academie

Royale de Chirurgie. Tom» 3<
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van verfteende kinderen en van verleen-
de lytmoeders 2yn ook niet onbekend

;maar een voorbeeld van een verfteende
en bezwangerde lyfmoeder, waarvan de
verfteenmg zich tot in de moederkoek
uitltrekt, mag men te recht onder het
getal der allerzeldzaamst voorkomende
gevdkn plaatfen.
De volgende Waarneming zal tot een

bewys kunnen ftrekken, niet alleen dat
er m de beoeffening der Vroedkunde
lomtyds gevallen voorkomen , zoo ver-
re van de dagelykfche ondervindinge af-
wykende, dat men dezelve by den eer-
Iten opflag onmogelyk kan kennen , maar
ook dat 'er in den Mensch, die kleine
en door GODshand zoo wonderbaar ge-
wrochte weereld , dingen geboren wor-
den welke naauwlyks door het men-
ichelyk vernuft, hoe fchrander ook, te
begrypenzyn. ^

.

Den 22. van Hooymaand in het een
en zeventigfte jaar dezer loopende Eeu-we, werde ik geroepen by eene Engel-

^^„^
J^ffi-o^w. welke, van haar eerfteKind zwanger, nu reeds in den arbeid

de \rnc i'^'^'^T' ^^ J^^^^ oud zyn-'

jongheid ziekeJyk en ongezond geweest,
^^ 3 doch
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doch federt dat zy haare maandelykfche
zuiveringen gekregen hadt, was zy be-

ter geworden ; het eenigfte ongemak , 't

welk zy federt haar trouwen hadt onder-

gaan, w^s, dat zy ten tyde van haare

maandflonden doorgaans met vry flerke

kolykpynen gekweld wierdt, welke py-
nen zich ook geduurende haare zwanger-

heid van tyd tot tyd weder geopenbaard
hadden , waar tegen zy echter geen Ge-
neesmiddelen hadt gebruikt.

Deze vrouwe onderflaande, bevond
ik dat de arbeid reeds verre gevorderd

,

^n dat het hoofd des kinds recht ter

verlosfinge gekeerd was. De welgefteld-

heid van het bekken , de verdapperinge

der ween , de opening van den lyfmoe-
persmond, het groeijen van 't water en
het neerzakken van het kind , dedenmy
eene natuurlyke en gemaklyke verlos-

finge voorfpellen, In de daad, na ver-

loop yan een half uur brak het water,
pf om beter te zeggen, de vliezen. Kort
na het afloopen van 't water, werden de
ween heviger, waardoor het hoofd des

kinds tot in de holligheid van het hei-

lig- en ftaartbeen nederzakte; vervol-

gens werdt het kindshoofd tot buiten de

irrouwlykheid geperst , \faarop einde--- ......... ^ ... .....
jyj^
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lyk de uitkomst van het lichaam zeer

gemaklyk volgde. Het was een leven-

de , voldragene en welgefchapene doch-

ter, welke ik aan de baker overgaf, na
alvorens de navelftreng gebonden en af-

gefneden te hebben.
Tot dus verre was deze verlosfing

zeer voorfpoedig geweest, wyl de ar-

beid niet langer dan drie uuren geduurd
hadt, en alles zeer natuurlyk was toe-

gegaan. Maar naauwlyks had ik het kind

overgegeven , of deze vrouw begon over

zeer icherpe en buit#ngewoone buikpy-

nen te klagen, Myne hand op den buik

der lyderesfe gebracht hebbende om den
toefland der lyfmoeder te onderzoeken

,

bevond ik, dat dezelve niet meer was
in den ilaat van werkeloosheid , waarin

dezelve oogenbliklyk na de verlosfinge

vervalt , uit hoofde van de groote ruimte

,

welke fchielyk in dezelver hoUigheid ge-

maakt wordt, en waar door de nage-

boorte in die hoUigheid voor eenige oo-

genblikken wordt opgehouden ; maar ik

bevond dat de wanden der lyfmoeder
reeds tot hun algemeen middenpunt ge-

naderd waren, en de moederkoek van
alle kanten drukten. Op het gevoel van
een harde bepaalde verhevenheid , die

Ff 4 een
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een eironde gedaante hadt en waarvan
het voornaamfte gedeelte naar boven
was gekeerd, twyfelde ik geenzins of de
Ij^fmoeder was werkelyk bezig om de
nageboorte los te maken en uittepers-

fen ; te meer wyl 'er eene vry fterke

bloedflorting op volgde , en de Lyderes
niet ophieldt van over hevige bnikpynen
te klagen. Deze twee laatfte omflandig-

hederi deden my terftond befluiten , om
oogenbliklyk tot de afhalinge der nage-

boorte over te gaan.

Naauwlyks begon ik, op de gewoone
wyze, en met de vereischte voorzorg,
aan de naveiftreng te drukkenen te trek-

Jcen, of de Lyderes begon ysfelyk te

fchreeuwen en de bloedflorting te ver-

meerderen : waarop ik toen raadzaam
vond , met de afhalinge van de moeder-
koek v/at te vertoeven ; doch de pyn en
de bloedflorting verminderden niets ; te

vergeefs liet ik de Lyderesfe eenige oo»
gen blikken flil liggen , zonder iets te

ondernemen , om te zien, of ik ook de
uitdryving der nageboorte veilig aan de
werking der nature zoude Jiebben mo-
gen overla' en : de hevige pyn en de fler-

kQ vloeijing vermeerderden dermate, dat

het vertoeven ten hoogilen gevaarlyk

ggyde geworden zyn. Ik
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Ik nam dierhalven het befluit, om de
hand in de lyfmoeder te brengen : maar
naauwlyks was ik met myne vingeren tot

aan den grond der fchede gevorderd, of

ik ontdekte , dat 'er een gedeelte van de
moederkoek reeds in den lyfmoeders-

mond was gezakt en dat het aldaar wierdt

bekneld. Verder onderzoekende, werde
ik gewaar , dat het gedeelte der in den lyf-

moedersmond beknelde moederkoek zeer
fcherp en niet kwalyk naar een Haayen-
vel gelykende was. Ik oordeelde , dat de
hevige pynen en de fterke bloedvloeijing

door die fcherpe puntjes of uitfteekfels

veroorzaakt wierden , en ik begreep, dat
het ten hoogden noodzaaklyk was de
nageboorte hoe eer hoe beter aftehalen,

om alle verdere toevallen voortekomen.
Ten dien einde bracht ik myne hand in

de lyfmoeder, 't geen echter niet zonder
moeite gefchiedde, zoo uit hoofde van de
krampachtige famentrekking van den
lyfmoedersmond , als van de fcherpe

puntjes , waar mede de moederkoek be-

zet was. Ik bevond, dat de moeder-
koek voor het grootfte gedeelte noch
aan de lyfmoeder vereenigd was, en
naar mate ik dezelve voorzichtig met
myne vingers losmaakte, ontdekte ik,

F f 5 zoo
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zoowel aan den kant of in de zelfflan-

digheid der lyfmoeder, als aan de zyde
der moederkoek , een groote meenigte
fcherpe puntjes , die my in deze bewer-
king zeer hinderlyk waren; ik bracht
echter dit werk gelukkig ten einde, en
ik had het genoegen de nageboorte ge-

noegzaam ongefchonden aftehalen, en
te zien dat de zwaare pynen en de fterke

bloedftorting terftond verminderden.
Na dat moeder en kind behoorlyk

verzorgd waren , ging ik over tot het be-

fchouwen van de nageboorte. Aan de
navelftreng noch aan de vliezen was iet

byzonders te zien ; de moederkoek was
ook van een gewoone gedaante, groot-

te en dikte , maar de bolle zyde derzei-

ve, namelyk de oppervlakte die met de
lyfmoeder vereenigd was geweest , was
allerbyzonderst : want in de plaats van
een ontelbaar getal kleine tepeitjes of lie-

ver afgebrokene vaatjes, die uit de moe-
derkoek in de lyfmoeder en uit de lyf-

moeder in de moederkoek gaan, zag
men genoegzaam op alle de onderfchei-

deneflukken of kwabben, eene meenigte
zeer fcherpe verfteende puntjes, zeer

wel naar groote zandkorrelen gelykende,

Gn. die vry diep in de zelfftandigheid van
de
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(de moederkoek ingeplant waren. Wan-
neer ik met den vinger daar over flreek,

voelde ik eene fcherpte zeer na overeen-
komende met die, welke men gevoelt
wanneer men over de ruige zyde van
een Haayenvel ftrykt. Eenigen van deze
fcherpe puntjes uit de zelfftandigheid der
moederkoek genomen, en van naby be-
fchouwd hebbende, zag ik duidelyk,dat
het verfteende lichaamtjes waren ; ech-
ter fchenen fommigen der kleinften van
een beenachtige zelftandigheid te zyn.
Zeer gaarne had ik deze zeldzaame

moederkoek willen bewaren, doch dit

heeft , uit hoofde van een oud en inge-

worteld vooroordeel , nietmogen gefchie-

den ; ter naauwernood heeft men my ver-

gund dezelve aan eenige lieden van de
kunst (waar onder de Heer Dodor Mul-
ler , Medelid van dit Genootfchap)te mo-
gen laten zien , eer ze verbrand werdt,
DeLyderes heeft, na de afhalingeder

nageboorte, geene byzondere toevallen

gehad; zy is binnen den gewoonen tyd
herfteld, is thans noch in t leven, en,

behalven haare gewoone kolykpynen,
^en tyde haarer maandftonden, is zy
zeer gezond,

^L ^ :^
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BERICHT
V A N E E N E

BELETTE
DOORZWELGING,

DOOR.

F. T. R E 1 T Z.

Dewyl de belette doorzwelging eene

aanmerkelyke ziekte is , wier oor-

xaak na den dood meer dan in het leven

recht doorgrond wordt , en vermits dik-

werf door het openen der lyken, de Ge-
neeskunde geen gering licht wordt by-

gezet, ware het wenfchelyk, dat de ge-

legenheid daartoe meer vryftond , en

het vooroordeel minder in zwang was.

Met veel moeite heb ik de vryheid ver-

kregen , om van het volgend geval

,

door de ontleding, eene befchryving te

kunnen mededeelen ; dewelke mogelyk
niet geheel onnut zal zyn.

Den
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Den' 2 Juni 1770. werd ik geroepen

by I. T. oud omtrent 50. jaren , die

wegens zyn beroep van jongs af een zit-

tend leven had gehad, Hy verzocht

myne hulp wegens zyn ongemak, het

geen hy zeide byzonder hier in te be-

ftaan, dat hy alles veilig kon eten en
drinken, maar niet by zich houden, ik

vond hem behalven dit ongemak, waar-
van de benaming bekend , doch de oor-

zaak voor het oog verborgen was , bol

van aanzien en geheel leucopbkgmatisch,

Hy was reeds meer dan een jaar ziek ge-

weest , en had voornamelyk geklaagd
over buik en f^/y^pynen, en eene be-

lemmering in het behouden van zyn
voedfel; welk laatste, langzaamerhand,
nu zoo was toegenomen , dat hy pas
een vierde deel van de genotene fpys of
drank behieldt. Door het gebruik van
openende, uitlozende en teffens verfter-

kende middelen , werdt hy in weinig

weken van lichaams-geileltenisfe gezon-
der, zoo dat hy uitging en zyne zaken
konde waarnemen ; ook fcheen het on-

gemak wat verbeterd ; doch dit was zich

zelve zeer ongelyk; dan was hy twee,
drie, ja eens zes dagen daar door niet

belemmerd; dan verliepen 'er weer 14
da-
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dagen en meer eer hy weder veilig kon
eten of drinken; dan eens zakten de vas-

te fpyzen tot in de maag, zonder weder
op te wellen, doch al liet vocht kwam
met een menigte flym verzeld, onmid-
melyk na het gebruik van een mondvol
of twee weder te rug ; dan Weer gingen

de vochten nederwaards , en de vaste

fpyzen kwamen terug, en wel altyd tot

zynen dood toe zonder braking of
feoest, maar alleen by wyze van opwel-
ling of herkauwing.

De lyderbegon langzaamerhandmeer
en meer te verzwakken, werdt weder
waterzuchtig , en zyne doorzwelging
werdt zoo moeilyk, dat hy zelfs nauw-
lyks geneesmiddelen konde gebruiken

,

in wat gedaante dezelve ook wierden
toegediend.

Deze byzonderheden kwamen 'er by

:

byna drie weken voor des lyders dood

,

fcheen het ongemak te verminderen,
want hy kon by wylen alles wat hy wil-

de eten en drinken en ook behouden

,

doch na drie of vier uuren, kwam het

weder onverteerd, en met flym verzeld

terug, zonder eenige blyk, dat 'er iets

van was in de maag gekomen. Ruim
acht jdagen voor zynen dood begon hy

zoo
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200 gemakkelyk alles te genieten , dat
hy uit fnakking naar voedfel, fom-
wylen byna twee pinten voedzaam
vocht, ja ook vaste fpyzen gebruikte,
zonder dat 'er iets van te rug kwam;
doch dit deed my met grond zynen aan^
ftaanden dood voorfpellen , die den 4.
November voorviel.

Waren myne pogingen van nut ge-
weest, ik zoude gaarne myne behande-
ling en aangewendde geneesmiddelen

,

benevens myne bedenkingen over het
geval voor het overlyden , hier ter ne-

der flellen, niet beter wetende of ik heb-
be al wat de kunst vermag , in het werk
gefield , doch vruchteloos , dewyl de
opening van het lyk volkomen aantoont
dat het geval ongeneeslyk was.

In het lyk dan , de borst geopend
hebbende, fcheen alles wel gefteld ; al-

leen de rechter long was wat aange-
groeid. De longen met het hart uitge-

nomen zynde, was uitwendig aan den
flokdarm, van de keel tot aan het
middenrif niets te zien, alleenlyk za-
gen wy weinige niet ongewone zeer klei-

ne verharde zwarte kliertjes; doch ver-
der tot daar toe de gantfche buis in een
vry natuurlyken ftaat (fchoon ik ver-

wacht
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wacht had een zoogenaamde Hernia Oe*
Jophagi te zullen vinden) : in de Pharynx
was niets aanmerkelyks , en uitwendig

de Glandulae Thyroidaeae gaaf en ge-

zond; doch beneden het Diaphragma
was de Oefophagus in zyn inhoud veel

vernaauwd , in zyn omtrek zeer uitge-

zet , en in zelfflandigheid calleus , de

maag was zeer klein en als in twee ver-

deeld, en met het Pancreas geheel /i:ir-

rheus ; de lever begon ook daar dezelve

die deelen aanraakte, fcirrheus te wor-
den : voorts vond ik eene verzameling

van water tusfchen het Peritonaeum en
de buikfpieren ; doch de tyd en gelegen-

heid geene verdere nafpeuring inhetlyk
toelatende , moest ik my hiermede ver-

genoegen , ook uit het onderzochte ge-

noegzaam durvende befluiten , dat ,
gelyk

het my te voren had toegefchenen , dit

geval ongeneeslyk was ; offchoon ik

wel wil bekennen, zodanigen toeftand

niet voorzien te hebben, dewyl geene

dergewoone teekenen in het geval tegen-

woordig waren , die my daar toe zeker-

heid, veel min eenige aanleiding konden
geven, hoe zeer ik ook alle my mo-
gelyke aandacht hebbe aangewend.

^
BY-
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ne, in 't zevende vers, niet afwyke van
dien aardrykskundigen zin, welken wy
daaraan gegeven hebben , maar dat het

ons befchryve eene drooge en dorstige

fjlakte , waarin de herten (vooral geduu-
rende de zomerhitte) geen genoegzaam
gras en water ter verfrisfchinge vonden

,

en te vergeefsch boven de uitgedroogde

beeken en waterbakken van dorst ftonden

X&Schreeuwen, Eene vlakte , waarin de

Herman zich hemelhoog verhief, van
het lagere gebergte als afgezonderd ftond,

en over dat ganfche veld het gebied

voerde. Waarin ook het kleine geberg-

te, dat onder den Hermon ligt, en zich

noordoost- en zuidwaards uitflrekt, voor
een gedeelte die landftreek uitmaakte

,

welke naderhand, onder den naam van
Trachonitis , in de aardryksbefchryving
is bekend geworden ; en ten allen tyde,

200 door haare ruwe, drooge en klip-

pige grondgefteltenis , als door haare

ysfelyke holen, waarin een meenigte

van flruikroovers zich ophielden , is be-

rucht geweest. Dus was het droevig ge-

west befchapen , als uit de landbefchry-

ving aanftonds blyken zal, waarin de

Ueflyke in Ifraëls Pfalmen, die hoog was

Ppgericbty maar om zyne zonden dien-

de
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de getuchtigd te borden, voor eenen

korten tyd zich als balling heeft moeten
ophouden.
Door dien bultigén en fcherpen oord,

als mede door die heete en waferlooze

vlakte, heeft David, met zyne, hem by-
geblevene en getrouwe , manfchap, om-
gezworven, veele gevaaren van roovc-

ren en roofzuchtige volken uitgeftaan ^

zwaaren dorst geleden , en zich veel-

tyds, ter fchuilinge en opfpooringe van
water , in de fpelonken der aarde moe-
ten begeven, In dit fcherp , droog , en
woest , gewest trof hy , zoo in de dorstige

herten als andere ïchepfelen , die de
noodige laavenis ontbeerden , zinnebeel-

den aan , om daarby te gelyken zynen
vry grooteren dorst (a) nüar God , de
fontein aes levens, en deszelven fchadu-
wachtige tegenwoordigheid te Jerufa^
lem-y waarvan hy door den verwekten
opitand van zynen listigen en vleijenden
zoone Abfalom , was venloken , en nu
uitgedreven naar de noorder grenzen van
Kanaan , om tegen listen en lagen zich

Gg 2 te

Ca) Sitis, fro flagrant! defiderio, fasfim apud profa-
nos auctores. Vid. l. ALBhllTl OH, Fbihl. ad Idatth,

V. ó.
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te verbergen, en middeleti uit te vinden
van zich weder op den, hem ontwel-
digden , troon te zetten. Hoe zeer
hem ook zyne wapenrusting , door het
heftig {leken der zonne, ondraagelyk
wierde, zynen dorst meer ontvlamde,
(b) en de vleugels zyner ziele deed né-

derhangen. Hoe zeer de zonnepylen

,

en het ftof eener drooge (c) en ftuiven-

de aarde zyn lichaam uitdroogden , zy-
ne vochten opflorpten , en zyne fappen
in zomerdroogten veranderden. Hoe
zeer een geftadig omzwerven, door on-
gemakkelyke en kommerlyke wegen ,

hem vermoeide en aêmechtig maak-
te; de dorst zyner ziele, de uitgangen
van zyn harte , de begeerten en verlan-

gens van den inwendigen menfche trok-

ken, des niet tegenftaande, vry fterker

naar God^ naar den levenden God, die

in de Jiad des grooten Konings zyn vuur
en

(b) Hifloire de NADER CHAH. par Mr. JON ES. Se-

C07ide partie. 'p. 83. Le Sept du mots Rabimfavi , ces trou-

pes ^ a qui la Providencefervoient de pilote, pasférent enjin

cetteriviére dans leurs batteaux j car la cbaleur étoit deve-

nüé fi accablante qu'a peine ils pouvoient faider eüx mê-
mes'y Voifeau de lenrs ames n''a'-JOit plus le pouvoir de vo~

Ier, é' leur casquesfur leur têtes éfoient comme desfournai"

fis ardentes.

(c) WILLERMI, Tyrenfis Archiep.^ Hifi, Lih. VllU
c. 7. p. 731. Lib, XVlIf c. 4. /. 912. c, 11. p. 921. '
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en haardftede had ^ en , tusfchen en boven
de vlerken der Cherubynen , in een ivon-

derwolk en duisternis woonde, Hy bragt
zich te binnen , hoe Ifraëls Herder zyne
kudde met zyne wolk hadde befproeid,
gedrenkt, en by dag overfchaduwd

,

ïTiSar ook daarmede , in den nacht

,

hadde verlicht en verwarmd. Hoe mee-
nigwerf God het licht van zyn aange-
zigt uit die wolk hadde verheven , en
zyn bondvolk met licht , heil

, gezond-
heid, en levenskracht, daaruit hadde
aangeblazen. Hoe dikwyls hy zelf aan
dat veelborstig en zielverheugend aange-
zigt (d) hadde mogen zuigen y by wien

Gg 3 ver-

Cd) Pr.'XLQ. 5, Cl^NV cor.f. cl. VENEMA. Het
nïoct hem, die in de Öosterrcbc Dichtlcunde on-
bedreven is, vreemd en onverfiaanbaar voorko-
men, wanneer hy Gods aangezigt 'veelborjlig ziet af-
gefchilderd. Dan zulk eene affchildering is veel
eigenaartiger , en meerder gelykende, om allerlei

hljdfchapy geneezmg^ heil, -verkwikking^ volle verzadi^
ging, 671 geneugte, enz. uittebeelden ; dan de ge-
drochtelyke vertooning vanDwwa, welker lichaam,
om den groei en de vrugthaarheid door een beeld zigt-
üaar te maken, de verbeeldingkracht der Heidenen
rondom met horsten bezet had. Want de wolken,
die den regen voordbrengen , onder eene nieenigte
van gelykenisfen, zoo in liaare uiterlyke gedaan-
te, als in haare heilzaame uitwerking, voorge-
^raagen, worden, onder ander e;i, ook yan de

A-
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verzadiging van vreugde is, en de vrien-

delykeflraalen', ophemafgefchoten, in-

gezogen hadde, waarin het leven van
^ynen geest was: zoo dat by daaraan

niet

Arabieren C*) wel horsten , en het regenwater m?lk

genaamd: als die de ganfche aarde, mee al wat uit

haar ontftaan is , door eenen gematigden en goe-
dertierencn regen als door zoo veele duizenden
van tepekn zoogen , en door cene onbefchryvelyke
milddaadigheid onderhouden, en by het leven be-
waaren. Zy zyn, met alle recht, de borsten van
Gods {**) oï Elohims aaxgez.igt; niet alleen, omdat
hy de Vader van den regen is, die de -wolken bye'e'n-

trekt, en daarover het eenige en volie beftier

heeft; maar voornaamelyk, omdat die borsten,

door den glans en de graaien van Zyn aangezigt , dat iS

,

door de heerlykheid,^ en het vreeslyke ^n geduchte licht j

der donderwolken^ fchielyk opzwellen,^ Pf. XVIII. 12»

Job XXXVII. II, 15. en haaren overvloed, op de
yerwonderlykfte en verheugendfte wyze , naar be-
neden uitgieten; het gelaat des aardryks vernieuwen

^

de treurigheid verdryven ,' en de dorre , vermagerde , en

uitgedroogde zielen tot •
***) gewaterde boven maken l

]er. XXXI. 12, b.. Weshalve de nieuwgeboren kin-

derkens de redelyke en onvervalschte melk van hunne moe-
deren niet Jlerker kunnen begeeren, dan de Oosterlin-
gen naar den regen wachten. Zy fierren htmmn mond 0^

&aar de»fpaden reigen, Job XXIX. 23,

(*) A. SCHULTENS Orig. Hebr. Lib. I. c. V. §. XVL p. 63 .j. p,

GR^Vil Lect. Hejiod. p. 109. vs. 395.
(**) Gods naam, Eloah of Elohim, heeft, met betrekking tot de

donderwolken , een byzonderen nadruk, wejken wy hier, konde ons
beftek liet geUengen , in 't breede zouden aanvvyzen ; en daarby , over
de borsten vnn Gods aangezigt , overvloediger fpréeken : waarvim yiry

nu maar zoo veel , als ter ophelderinge noodig was, hebben aange-
voerd; en zullen het qverige, voor eenen gepasteren tyd , befpaaren,

("**) CASACBONi Animadver/l ia ATHENiEUM, Lib, JCIIL CffP, FUL
/. 832.
'-
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jjtef konde gedenken , sionder zyne ziel

over zich uittefiorten , "J^. 5, en ver-

langde, uit al zyn kracht, om weder te

mogen liggen aan die borsten der ver->

troostinge , waarvan hy nu was afgerukt^

en welker gemis hem onlydelyk was.
Dat, hoe fcherp een zwaerd de Uchaame-
lyke dorst ook zyn moge , zy nochtans,
in zyne tegenwoordige afzondering

,

hem maar flechts eene aanleiding gaf,
om zyne zielbegeerte naar Gods aan-
fchyn daardoor te fterker uittedrukken,

en wel zoo , dat zy niet op eenige ande-
re wyze konde gelescht worden , dan
door een ingaan in, oi eene verfchyning

voor, dat aangezigt , by wien de bron des

levens is, en in wiens licht bet waarachtig

levenslicht gezien en genooten wordt.
Dienzelfden uitmuntenden en Godlie-
venden geest had hy ook doen zien in

z^me vlugt voor Saul , toen hy in de

woejlyn van Juda was. O Godl gy zyt

myn God, ik zoeke u in den dageraad

^

myn ziel dorst naar u , myn vleesch ver*

langt naar u: in een land, dor, en tnat

y

zonder water , enz, Pf. LXIII. i. 2,

Hoewel het niet letterlyk Haat uitge-

drukt, dat David lichaamelyken dorst

geleden, of zich in 't land der Jordaane
Gg 4 ver-
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verftoken hebbe; (dan alles konde in

den korten omtrek des Pfalms njet be-

grepen worden) nochtans blykt dit uit

alle de omftandigheeden vry duidelyk,
^n het zal hem , die het aardrykskun-

dige van dezen Pfalm overwogen heeft

.

vry aanneemelyk voorkomen. Want,
yonden de herten , die beter de bronnen
0n beeken weten optefpeuren dan de
ïnenfchen, geen water; veel meer zal

dan Ifraèls Koning in verlegenheid ge-

feest zyn , om deze zoo noodwendige
verkvyikking te erlangen, en daardoor
zynen dorst, welke een trek naar vocht
en koude is (e), te ftiUen en te verkoe-

len,

Hy konde zich ook niet altyd veilig ne-

(ierlaten aan die oorden , waar fonteinen

of bornputten waren ; omdat in heette

landen daaromtrent Heden en vlekken enz,
zyn aangelegd, ofdaarbyzich doorgaan?

menfchen en omtrekkende herders op-

Jiouden. Ook kende hy te wel den aarc

der Oosterlingen , die zeer genegen zyn
om de opgaande zon aantebidden, daii

Gat hy zich zonder pmzigtigheid aan
hen

(e) ARISTOT. Ue Anima Lih. II. Cap. HL D lUiva
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hen zoude openbaaren , of veel ftaats

op hunne vleijende woorden maken.
Dan zoo zoet zyn zy op geld en ge-

fchenken , dat zy, in het tegenwoordig
tydsgewricht , ligtelyk zouden kunnen
befluiten om den verftotenen Koning
met zyne manfchap, het zy door list,

hetzy door geweld, aandenwerkelyken
troonbezitter oyerteleveren , om zich,

door zulk eene fnoode verradery , by
den zoon , die zynen vader als vogel-

vry verklaard had, te veraangenaamen

,

en daarvoor eene groote fomme, ter

belooninge van hunne trouwloosheid
(f), te ontvangen. Hierop ziet, zoo ik

het wel hebbe , de lieflyke in IJraUs ge*

zangen , in den CXX. Pfalm : O heer /

red myne ziel van de valjche lippen : van
de bedrieglyke tonge f ^ • ofweemy, dat ik

een vreemdeling ben in Mefecb: dat ik in

Kedars tente woone! enz. (g).

Schoon het niets ter ftaavinge van on-
ze onderftellinge bybrengt, of David,
dan wel een ander, voor maker van
dezen P/alm gehouden worde ;; komt
higt ons echter met veele uitleggeren

Gg 5 aan*

Cf) I, MACCH. XI. 17.

{0 Dit zal ik , by gelegenheid, faewyzen;
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aanneemelykst voor, dat David, wiens
levensgefchiedenis zoo veele getuigenis-

fen van zyne heftige verlangens naar de
^rk , en het teeken van Gods tegen-
woordigheid, uitlevert, dit dichtfluk in

^yne vlugt voor Abfalom^ in V land der
Jordaane , hebbe opgefteld ; een land , ten
meesten deele , gelyk ook een groote
(h) llreek van Syriën, geduurende den
zomer , dor en mat zonder water : hoe-
wel anderen net het tegendeel (lellen,

en dit land als wellustig water- en poel-

ryk befchouwen , het geen wy ook , in

zoo verre, kunnen aanneemen, als zy
den regentyd in 't oog hebben, of by
de oorfprongen der Jordaane , onder den
Hermon , daaromllreeks , en by de be-

roemde kom van Phiala blyven , maar
niet, zoo zy zich van die rivier , wat
verre ten noorden , oosten , of zuiden

,

verwyderen. De Gefchiedenis van den
optogt der Christenen tegen de Saracee-

nen, of de zoogenaamde ^rw/ji^aör/, zal

dit alles buiten bedenking ftellen, Zy
befchryft (i) Trachonitis, waaraan zy

ee-

(h) Gefla Francorum , ó" aliorum , Hierofol. p. 22.

(i) WILLERMI 5 Tyrenps Archiep. , Hifi. Hierof. Lib,

XFI, c, 9, lO, II. Lil>. XXII, c. 20. JAC. DE yiTRI-
Acg



HEILIGE AARDRYICSKUNDE. 475

eene vry groote uitgeftrektheid geeft,

als een heet , fcbraai , en Jleenachsigy land,

dat aan water, bronnen, en vlietende bee"

ken , gebrek had : zoo dat deszelfs be-

woners, die in ongenaakbaare en fchrik-

kelyke holen zich ophielden , genood-
zaakt waren door onderaardfche gootert

het regenwater , dat in den winter viel

,

naar natuurlyke of door konst gemaakte
waterbakken afteleiden , om daaruit
zich zelfs en hun vee te drenken. Dat
de beeken , die in den winter alleen wa-
ter hadden , des zomers haare ver-

fehroeide killen vertoonden. Dat de re*

genbakken of waterhouders , omdat zy
niet gedekt waren , door het ftof laf en
walgelyk wierden , door invallende
fpringhaanen aan het flinken raakten,
of door andere gedierten en toevallen,

200 zy al niet door de zon werden op-
gelikt, verderflyk en ondrinkbaar wier-

den. Een land, waar de krygsknech-
ten de hitte en droogte met derzelver
uitwerking meerder, dan den vyand, te

vreezen hadden. Door het land der Jor-
daa*

ACO Wp. Hierof. Lib. J. c. 47, MAR, SANUTI TORS*
Secret. Pidel. Crue. Lib. III. c, 4. p. 250. COTOVIGI
piner. Hierofilymit.& Syriac. />. 302 , 363. DIONIS Hifi^
i^Vn» Lib» IfXXV, c, 2. />. 1257.
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'daane , denHermon , en het kleinegebergte^

verflaa ik dan niet al het land , dat zich,

aan en om de Jordaan, van Hermon tot

aan de doode zee , uitftrekt , of dat tus^

fchen dezen berg en den Arnon befloten

is. Zulk een begrip zoude al te wydluf-

tigzyn. Maar door het land derjordaa"

ve bedoel ik alleen den noordoosthoek van

Jfra'éls bezitting , het land Ijraels der

Jordaane, Ezech. XLVII. i8; dus ge-

naamd , omdat daarin de Jordaan ont-

£pringt, en van alle zyden veroorzaakt

wordt. Een land , beperkt door de
grenzen van Napbtbali , Damascus , Ha-
vran , Gilead, en de Galileeuwfche TLee,

hedendaags voor het grootfte gedeelte (k)

Wadettein en Scikipf geheeten. Een
land, dat, over het geheel genomen , in

zyne oppervlakte niet zeer waterryk

is , en dat zyne verborgene afgronden

,

meest door onderaardfche togten en
gangen, aan de J'oröf^^» mededeelt, en
Saar uit het afgryslyk hol v^u Panion

cjoet

(k) Voyage de Syrië ér du Mont-Liban. par M. DE LA
310QUE, Tom. I. />. 185, 18Ó, 247, 2ÓÖ. Aardryks-

kundigebefchryving van a.fr.bbkching, 5.D. i.St.

bl. 441. " Het noordlyk dgel des lands op de oost-

„ zyde van de Jordaan^ bevat de landfchappen Be-

3, lad Scikipf^ (dat is , fieenig en rww landfchap ,) YQOr

3, dezen Trathonitis, enz," en bl. 309. enz,



ÖEÏLIGE AARDRYKSKtJNDEj %Ti

doet te voorfchyn komen. Een landi
dat , even als bet vlakke veld, het welk
de Jordaan doorfnydt , zeer droog en
dorstig is; (1) uitgenomen ter plaatfe,

waar de bronnen ontfpringen, en waar
de rivier haare oevers befproeit. Van
dit einde des lands, (niet (m) van het ein*

de der aarde, zoo als het de Engelfche
Overzetting heeft ; dan zulks is te wyd-
luftig en onbepaald) maar van het wöor-

der einde des Joodfchen lands , althands
in het tegenwoordig geval, riep David
tot zynen God,
De klemtoon Atnach , die het Erets f

of het landjcbap der Jordaane, van den
Hermon SinchQidXf leert ons die vlakte ^

in tegenftellinge van dien hemelhoogen
berg, onderfcheidenlyk te betrachten,
en dezelve te befchouwen als een groot
veld, (n) waarin d^HermonXos en alleen

ftaande, of wat van het klein gebergte
afgefcheurd, (dan dit ligt in de woord-

gron*

(1) FL. JOSEPHI de B. J, Lih. IK c. VIII. §. 2.

(m) From the end of the earth luill l cry untQ thet^

Pf. LXI. 2.

(n) Voyage de Grece, par SPON en WHELER, torn. 2.

p. 40. FL. JOSEPHI Ant, Lih. V. c. UI. $. I. SOLINUS
in Folyhijlou. cap. 27. ^^ Atlas mom e media arenarum

„ confurgens vafiitate, ^ eductus in 'Viciniam luparis cif'!

j, euli , ultra nuhila caput eondit,'^
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gronding opgefloten) , des te hooger ert

uaatelyker voorkomt , en in die ruimte

zyne kruin , met eeuwige fneeuw getul-

band, veel prachtiger en trotfcher bo-

ven de lagere heuvels uitfteekt , dan
wanneer hy in een fchakel van hooge
en uitmuntende bergen voorkwam :

want , het geen Ararat hooger doet

fchynen dan hy mogelyk is , moet

,

(zegt Tournefort (o) ,) toegefchreven

worden aan de groote vlakte , waarin
hy alleen flaat.

Naardien geenen der latere reizigers

den Hermon , noch de vlakte , waarin hy
ligt , noch de oorfprongen der Jordaane
van naby hebben onderzocht, en alleen

op een zekeren afftand ons dien aan-

gaande hebben onderricht; zullen wy
tot vroegere fchryvers , om van het

Erets der Jordaane eenige kundfchap te

Jtrygen, onze toevlugt moecen nemen.
Dezen zullen ons leeren , dat wy in het

ïand der Jordaane zoo veel bergen niet

moeten fteücn, als ons op de kaarten

doorgaans verbeeld worden , en dat 'er

groote vlasLten zyn geweest , die , in

haare verwydermge van de Jordaane y

noord-

(o) Reize naar de Levant. 2de Deel bl. 132,
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noord-cn-oostwaards , droog en waterloos
geweest zyn.

Beiden, j/intiochus en Scopas (p) heb-
ben hunne legerbenden , in de vlakten
by Paneas en Hermen, in flagorde ge-
fchaard, en in een hoofdtrefFen zich van
ruiterye en olifanten bediend ; welke
laatften vooral , gelyk polybius en an-
deren , die over het krygswezen der ou-
den gefchreven hebben, uit éénen mond
getuigen , niet anders, dan in vlakke en
efFene velden , tegen den vyand kunnen
gebruikt worden, willermus, Eerst-
bisfchop van Tyrus , getuigt, dat, (q)
ten oosten van Paneas, gelegen onder
den Hermon, een bosch, en ten westen
vlakke velden, waren. Het bosh ver-
fchafte den Arabieren en Turcomannen
eene heerlyke weide, en de ganfche
flreek was zoo befchapen , als de heide-
nen aan Pan, der herderen Godheid,
toekennen.

Baal Gad(r), onder aan den berg
Her*

^CP) polYB. , Bd. ERNESTI, Tom. III. p. 6l,feq. ev
roig i'Kncéloig , eet.

(q) Hift. Lib. XK c. 9. Lih. XVIII. c. li. XXI. 10.
17. '* Syha qua adjacet civitati ftmiliter Paneas appella-
tur'\ Coll. JACOBI DE VITRIACO Hifi, Hierof. Lik I,
(. 35.

CO "ï^ ly,?, i» Targum, expUcatur ter lii^'ö- eu-
SEB,
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ffertnon, naderhand, 200 ik my niet bé-

driege , Paneas en Cafarea Philippi ge-
heeten, als mede Dariy lagen in eene
vlakte , Libanons dal genaamd, Jof. XL
I7i XII. 7; welke vlakte dezelfde is met
het dal of land van Mitspa , en , voor
een groot gedeelte, met het land der Jor-*

daane ; en derhalve , wanneer wy het

plaatfelyke béfchouwen , flechts ver-

fcheidene naamen , die ons eene groote

i)lakte , iti 't noorden van Kanaan , be-^

fchryven. Naar den Libanon^ die Ka-
naan aan het noorden bepaalde , droeg
zy den naam van Libanons dal; naar de
Jordaan , die in dat Erets of vlakkeland

ontltond, het land der Jordaane ; naar

den Hermon, die onder meer dan éénen
naam bekend was, en in deze vlakte bo-

ven alles uitkeek, Mitspa: want aan
geenen berg in die ganfche flreek paste

de naam van Mitspa beter, dan aan
den Hermony die ysfelyke fteilte, aan
welke josEPHUs (s) eene onbepaalde

hoogte geeft , en deswegens in 't meer-

vouwd,

SEB. 'ev ri^ TsS/tj) T8 Aiüóivs' La ville de Ccfaréé Phi-

-lippe est bafiie au fied du Mont Liban daris une plaine

tres-fertile , <é'c. Le Pieux Feler'm par Ie P. B. SÜRIÜS.

/>. 329, 331. ca^c.

(S) Ve B. J Lih. I. c. XXL §. 3. "fVÖ* KOgyCpij fJièv

T<s "ogas e<5 "ctTceiiOv v\l/06 ayxréiveTcd'
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vouwd, Van den dich ter Hermonim ge^

naamd wordt. Het woord Mitspa (t)

teekent ons een uitmuntende berg/pits

af, die zeer verheven boven Mitsbar of
bet Kleine Gebergte uitblonk en uitftak ,

en die een ruim verfchiet over de daar-

onder liggende vlakte verfchafte ; van-
waar men een vry en onbelemmerd ge-
'zAgt had over het omliggend land, en , op
een verren afftand , de aannadering der
vyanden konde befpeuren, hunne gan-
gen befpieden , en de kans afkyken om
hen met voordeel aantegrypen.

Dat de Hermon eene , by uitftek ^

hooge bergfpits zyn moet , is te befpeu-*

ren uit de fneeuw , die zelfs in het heetfte

van den zomer op zyne kruin blyft lig-

gen. SToeHovE vond, in de maand
(u) Augustus, den top van Libanon gan-
ichelyk met fneeuw bedekt , en het ys
op dien berg zoo fterk, dat hy het niet

r, DUEL, Hh kondé

(t^ FL. JOSEPIII Ant. Jud. Uh. VL r. iJ §. t. KcC'

A. SCHULTENS i« Prov. p. 14Ó. in yob.p. 380. VENE-
MA adjer. VI. 17. "'''Verbum HSÏ proprietatem habet tri

5, fuperficie adparente , éf nitore Juo oculoi advertente^

„ adeóque]proprie est , fpl endere, «uy«^f/v; unde inrer

„ alia <j</ fpeculatorem transfertur, qui efpecuU cuptat^

5, Ó" ex ^lio alicui imminst. eet,

Cu) Vojaie, p. 322. 323.
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konde breken ; waaruit men (zegt hy)
van deszelven hoogte kan oordeelen.

Dan de hoogte der bergen kan verno-
men worden uit het niet fmelten van de
fneeuw en het ys in het heetfte jaarge-

tyde; omdat de fneeuw en het ys op
alle plaatfen niet blyven volharden op
eene evengelyke hoogte, maar op ver-

fchillende hoogten , naar het onder-^

fcheid der luchtftreeken. Hoe meer
men van de beide asfen naar den evenaar

afdaalt , hoe hooger men klimmen moet
om by de fneeuw te komen; en, hoe
meerder men zich van den evenaar naar

de poolen verwydert, hoe eerder en ge-

makkelyker men by de ongefmoltene
fneeuw kan geraaken. De hoogte, op
welke de fneeuw in 't midden des zo-

mers niet fmelt, kan, onder alle de ver-

fcheidene luchtftreeken, worden voorge-

fteld door een lyn , van de poolen naar
den evenaar voordgetrokken. Deze lyn

zal, in 't midden der verzengde luchu

Jlreeke, opklimmen tot de hoogte van

2434 toifesy boven de oppervlakte der

Zee; by haaren ingang in de gemaa^

tigde luchtjlreeken, zal zy maar 2100 /.

verheven zyn. In Vrankryk en Cïnli

heeft 2.Y niet meer, dan 500 of 600 tot'

fes
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fes (v). In de Alpen zyn , op die hoog-
te, geheele bergen van ys, fneeuw, en
ysvelden. Eindelyk zal die lyn , voor-

by de poolkringen , de aarde aanraaken.

In dit Dal van Libanon, in 't Land
van Mifspa of der Jordaane, ryst die

ongemeene bergfpits; en verheft haar
praalend, fneeuwryk, en glinfterend,

hoofd ; en ftaat (gelyk de beteekenis

van het woord Hermon medebrengt) in

die vlakte alleen, van het andere ge-

bergte afgefcheurd; en wordt, van de
tegenwoordige Arabieren, Djebel Sheik,

de Voornaamfte of Uitmuntendfle Berg,
geheeten. Zulk een ftand maakte ook,
dat de verkoeling, welke de Hermon
door deze heete en brandende vlakte

verfpreidde , meer doordringend zyn
moest, dan wanneer hy in den rug van
een gebergte voorkwam ; omdat de
koude van Jleile alleenftaande bergfpitjen

vinniger is , dan van plaatfen , die even
hoog zyn , m.aar die gevonden worden
in breede en langzaamer hand opgaande
bergen.

De uitmuntende gelegenheid van de-

zen berg, afgefneden van anderen, en
Hh 2 daar-

Cv) H;y?. nat. de V Atr é' de MftëjW ^ par I'AU/
1XICHAE.D. Tom.Vil.p. 8o.
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daarom des te trotfcher in een fulm
veld praalende, moet aan een befchoU'
wer, op fommige tyden van den dag,
een (w) heerlyke vertooning hebben uit-

geleverd; en heeft (myns bedunkens)
uitgewerkt, dat hy tegen den Tabor ,

die omtrent twee of drie Jladien , in 't

groote veld van Esdraëlon , op zich zel-

ven prykt, overgefteld worde. Twee
bergen , die in elkanderens gezigt lagen
(x), en zich zoo verbaazend en verruk-

kend aan het oog van den H, Dichter
opdeeden, dat hyuitriepePf.LXXXIX.
13. het morden^ en het zuiden, die hebt

gy gefchapen ! Tabor , en Hermon , jut'

chen in uwen naame! Twee wonder-
fchoone bergen , die noord- en zuid-

waards lagen; en, uit dien hoofde, zeer
gefchikt, om het noorden en het zuiden,

dat

fw") Zoo is het gelegeil met tie Piek van Tewrijf.

"Wy werden zeer gecroften*' (zegt de fchryv'er

van de reis rondom de wereld, door den Lieu-
tenant JAMES cooK, bl. 173.) "door de vertoo-

5, ning , welke zy by den Zonnenöndcrgang maakrc.

55 Toen de Zon reeds beneden den horizon was ,

3, en liet overige van het eiland ons van een hoog
5, zwart toefcheen, kaatfte de berg de ftraalen van
„ dit licht noch te rugge, fcliynende in vlam te

„ ftaan , en vertoonende een kleur van vuur,
5, door de fchilderkufist niet natebootfen".

(x) R. POcoCK E 5 a Defcri^tion of the East, Vol, //,

^ öj. 74. 75.
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dat onmiddelyk voorging, met meer
nadruks, en in eenen dichterlyken trant,

uittebrengen : zynde het geen onge-
woonte by Grieken enLatynen, de win^
den te benoemen naar de bergen of land-

Jireeken, vanwaar zy komen waaijen,

ABULFEDA (y) Zegt ook , dat de berg at
Tschalgy , de Sneeuwberg (z) , (eene an-
dere benoeming van den Hermon ,) van
het zuiden naar het noorden ftrekt. Hy
fielt den zuider'èindpaal dezes bergs in

de nabuurfchap der flad Szapbad. In 't

boek, Resm alArdzi, wordt de aanvang
van at Tschalgy berekend op de lengte
van 59. 45., en de breedte 32. Hy
loopt naar het noorden: en, voorby
Damaskus gekomen , wordt hy , ten noor-
den dier flad , Gjabl Sanir geheeten ; en
zyne zyde, die over die flad hangt,
Kafiun,

Uit dit onderrecht is te befpeuren

,

(hoewel zyne verdeelingen van den Li'
banon, en de verfcheidene benaamingen
aan die gedeelten gegeven, met(}ege-

Hh 3 tui-

iY') Tab. Syr. Stippl. p. 163.
(z) Hooge en fieile hergen , om dat de Sneeww het

ganfche jaar door daarop biyft liggen . worden
Sneeuiübergett geiwamd. HOM ER. II. v- 754' g. 227. ff.

615. u. 385.- O^. T. 388. cec. STIiABONIS Ceegra^kt
Lik. VIll. />. m. 379.
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tuigenisfen der ouden bezwaarlyk zyn
overééntebrengen) dat de naam van
Senir niet ten eenemaale verbleekt is ; en
tefFens , dat die twee uitmuntende hoog-
ten van het gebergte Hermon ten noor-
den en zuiden hebben gelegen : het geen
€en licht zal verfpreiden over HoogL
IV. 8. Dat, fchoon Hermon en Senir

enz. wel eens met eikanderen worden
verwisfeld , zy echter te gelyk voorko-
mende , de Hermon , als eene afge-

fcheurde fteilte van den Libanon ^ ten

zuiden, in Libanom Dal wordt aange-

troffen; maar dat de Senir, ten noor-

den, onmiddelyk wordt ingevlochten

in dien grooten Jchakel van hooge bergen ,

die voorby Damaskus naar het noorden
voordloopt, en die zoo veele uitmunten-

de kruinen heeft, welken, onderfcheids

halve, byzondere naamen voeren , als,

b« V., de Jlmana , enz.

R. POCOCKE , te Damaskus zynde , was
belust het omliggend land te befchou-

wen;. en deed ook, onder anderen, ee-

nen togt, ten zuiden dier ftad, op den
V/eg naar Jerufalem (a).

fiy betuigt, dat de weg van die ftad

tot:

ca) A Defcri^tton of the East , Vol. II. p, ll^. 129,
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tot aan de bergen, die ten oosten der

Jordaane zyn, altyd door eene vlakte

gaat. ^'^Ca/ana'"' , zegthy, ''ligttegen-

„ over de Vallei, welke tusfchen twee

„ reekfen of richels van heuvelen in ligt,

5, die naar het noorden loopen : zynde
„ de een Seleiah geheeten, en is het

„ dichtst by Damaskus, de andere be-

5, gint van Dsjebel Sheik, en wordt al-

„ hier Rabujieh genaamd; daar is noch
„ een derde, die voorby^^^/^^r^ loopt.

5, Wy gingen over een woest oneffen

,j land zonder water; en kwamen, bin-

5, nen omtrent vierde half uur, aan

,j het dorp Betimïe, aan de.zyde van

5, een berg of heuvel, over eene vallei,

„ in dewelke een vlietje is van denzelf-

5, den naam. Hier rusteden wy in ee-

yy ne zeer vermaakelyke plaats, onder

„ fchaduwryke Walnootboomen ; ik

„ zag 'er eenige ilukken van pylers om-
„ trent d^ Mosque, Wy gingen voord,

„ en trokken over het vlietje Moidebhe-

„ rane-f en kwamen, in een half uur,

„ te Kepherhoua. ... De berg tegen

,, over deze plaats wordt Dsjebel Sbeik

„ (de Voornaamjie Berg) geheeten ; en

j, droeg oudtyds den naam van Panius ,

,^ en Hermon. jHet is de hoogfte berg

Hh 4 „ in
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» in dit land, en is altyd met fneeuw

5, bedekt. De Jordaan ontfpringt aan

„ deszelven voet, zeven of acht uuren

„ van deze plaats; hoewel ik nietgeloo-

j, ve , dat het zoo verre was". Als wy
met dat berecht de kaart van dien reizi-

ger vergelyken , bevinden wy , dat die

twee reekfen van bergen of heuvelen,

immers die zich van Hermon uitftrekt

,

meer naar het oosten dan naar het noor-

den loopen. Dat de vlakten, tegen

over welken Calana, Betirnie , en Ke-
pherhoua, liggen, zich tot aan Paneas
en de Jordaan uitbreiden ; en dat de
twee kleine vlietjes van Betimie en Moi-
debherane maar eene geringe en onaan-
zienlyke lengte hebben, die van het

zuidwesten naar het noordoosten gaan

,

en zich dan in het zand verliezen. De-
ze twee gemelde reekfen van heuvelen

zullen, naar waarfchynlykheid, althands

die by Dsjebel Sueik haaren aanvang
neemt , mogen vallen onder den naam
van Mitsbar , het Kleine Gebergte ; wel-

ke bergen of heuvels, by Dsjebel Sheik

vergeleken;, in 't Huk van hoogte, zeer

afvallen. '

Uit dit berecht van den Heere pocog-
^k'^ gaande over de oostgrens van dit
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Land der Jordaane , is optemakeh , voor-

zooverre het geoorloofd is uit een
ftaaltje over de binnendeelen een befluit

te vormen, dat dit land, vooral in den
zomer , gebrek aan water gehad hebbe,

R. pococKE (b) werd aan die oorden
ontwaar , dat het vel van zyne ganfche

zyde , die naar de zon gekeerd was, af-

pelde , zonder dat hy daarvan eenig

verder ongemak kreeg. Dan de befcha-

penheid dier vlakten tusfchen het laagere

gebergte zal ons nader aanwyzen, dat

het Land der Jordaane , geduurende den
zomer, dor en droog moet geweest
zyn. De velden gaan, van Paneas, naar
J)amaskus, opwaards; Trachonitis was
fleenachtig , fcherp , en droog ; en de
hitte in de Valleijen wordt, door de
wederkaatfing der bergen , lastig en on-
draagelyk. De Sultan Saladin(c) liet, in

't beleg van SjakyfArnoun, niet verre

van Faneasf zyne tent op eenen berg
fpannen; om gezonder lucht en meer
koelte te genieten , en om de fmoorende
hitte (d) van de laagte te ontwyken. Het

H h 5 vers

(b) A Defcription of the Bast, Vol. 11. p. 12g,

Cc) JaJex Geegr. in Vitam Saladini.

(d) CLAUDIAN, in Ruf, II, 41. HORAT. E£tt^, Lth^

E^od. III. 15,
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verblyf def Hivoiten, die als de flangen

in onderaardfche holen en kuilen woon-
den , wordt , dieswegens , opgegeven
als onder en op den Hermoriy en in den
Libanon, JoU XL 3. Recht. III. 3. Want
de oppervlakten der bergen zyn koel ; de
fpelonken zyn verkwikkelyk -, en de

fchaduw eens zwaaren rofsfleens, in een

dorfttg land, dekt tegen het fleken der

zonne ; Jef. XXXII. 1'.

Mitshar of het Kleine Gebergte is te

laag, en kan geen fneeuw op zich be-

waaren, om de beeken en fonteinen in

de valleijen , geduurende het heete jaar-

getyde, te voeden en aan den gang te

houden. Het was een gering, veracht

,

en klein , gebergte ; gelyk ons dit uit het

woord '^V'ii blykt(e), wiens wortel, even

als het Griekfche'^tXcg (J") ^ ons aanduidt

een klein gebergte , dat kaal, ontbloot , en
in zyne voordbrengfelen fchaars , is ; hoe-
danig een klein en kaal gebergte by Cu-
ma , in Campanien , (g) gevonden wordt,

Daar-

(e) A, SCHÜLTENS , Comment. in Job. />. 2l8.

(f) HESYCHIÜS ad hanC vocem. HERODOT. Ed. WESS.
et tb. JAC. GRONOVH Not. et ObJ. p. 6y. DIONIS Hifi.

Rom. Lib. XXXVI. 30. Lyj.21. HOMER. J/. I. 57Ó. Od,
-V' 437.
(g) DIONIS Hifi. Rom. Lib. XLVIII. 50. opsai re

y«C fluKiüTg nat •^iXoTgy "jThiiv ^{XXiéxv ^ •xsfieiKviitTut , eet.
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Daarop ziet ook de naam van SioHf

aan dit gebergte gegeven, die, in 't we-
zen der zaake, met "^P^ inftemt; en aan-

toont, dat deze laage heuvels altezeer

voor de kracht der zonne waaren bloot-

gefield , om eenig aanmerkelyk ge-

boomte of groenende plant, in den zo-

mertyd, te kunnen voordbrengen. De-
ze brandende en verzengende hitte in

het Land der Jordaane, en , in een min-
deren trap, op het Kleine Gebergte , is

ook optemaken uit de verkoelinge en
verfrisfchinge , welken dit land , en die laa»

f
e heuvels, uitdeontbondenefneeuwvan
iermons top genieten. Dan een meenig-

te van fneeuwdeelen worden des daags
door de zon los en vlugtig gemaakt,
die des nachts , en in den vroegen mor-
gen, by wyze van een koelen dauw,
zigtbaarlyk, (zoo dat 'er de Dichter zy-

ne gclykenis van konde ontleenen,) ne-

derdaalen op deszehen baard y op Mits^

bar Q\)oïSion, het Kleine Gebergte , tot

op

(Yi) LIGHTFOOT, (Cborogr.JOH.praemhfa ,
p.m. 58^.)

en die hem in dit ftuk volgen, oordeeien, dat Mtti~
har^ het Kleine Gebergte^ lag by, en benoemd waS
naar, de kleine Stad Tjoar ^ wérwaards Lot zich be-
gaf, uit vreeze, dat hem de tyd zoude ontfchie-

ten, om naar het gebergte te vlugten. „ Is dan

„ niet.
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Op den zoom van deszelven kleederen^

d^ïi voet en wortel van dit gebergte, en
tot in de dorre en dorftige vlakte van
M'iispa, Een allergewenschte dauw,
die, van dit befneeuwd en glanzig hoofd,

in de heugelykfte uitwerkingen, neder-

vallende, de brandende valleijen ver-

koelde, en den aêmechtigen mensch we-
der deed bekomen en moed fcheppen.

Zulk eene levenwekkende koelte ver-

fpreidt de fneeuw van den Libanon wyd
en zyd over heete en dorftige oorden (i),

en zyne verrukkende en betooverende
watervallen gebieden een'' zegen en een le^

ven, en voeren met zich eene frisch-

heid , die den reiziger doet vergeten dat

hy in een heet land is, Konde 'er nu
in

5, niet", vraagt die geleerde fchryver, „ de berg

5, Mttshar ZOO VCel , al.söf 'er ftonde, de hirg van

j, rfe klehie Stad Mitshar?"" Edoeh ! byaldien dit

moeste doorgaan, dan hadde bet Kleine Gebergte ge-

vet gl^ kcr den naam van Har TJoar^ TJoars Gebergte

^

dan Har Mttshar, de Herg Mitshar ^ of het Kleine Ge-

bergte, gevoerd. De frad Tfiar was wel klein , en germg;

maar niet het Gebergte , dat daarby of omtrent lag.

Ik zie hier niet de manlte reden, om op uiterlten

te looien, en om D<ïr/</j vlugt van de noorder- tot

de có'-iMgrenzen uitteftiek.ken ; waartoe , noch de

omftandigheden , noch de gefchiedenis des op-

ftands zelve, eenigc aanleiding geven.

(i) SHAW's Travels , p. 333. Memoires de Chevalier

^Arvieux , Tom. H, p. 431.
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in het Land der Jordaane iets heerlyker

en begeerlyker, dan de Hermo7i, (k) we-
gen? de Hertnon, met trotfche cypres-

fen (1) begroeid, en met dik opeenge-
pakte fneeuw overdekt. Een fneeuw,

,
die by haare ontlaating het dorftig land
verkwikt (m); by haare opdamping den
reuk van Libanon, de fynfte en geest-

rykfte uitwaasfemingen der bloemen en
kruiden (n) op de fpeferybergen , de
geuren van de paradyzen en lusthoven
der ftad Damdskusïn zich opvangt; en,
als een voertuig , de koude brengt in ee-

ne vermoeide ziel , en eene hartfterking

in eenen verflagenen geest. Worden de
lieflyke geuren des velds het best in den
morgenftOid, als de dauw valt, geroo-

. ken; is 'er in 't oosten niets verkwikke-
lyker, dan wat op eene aangenaame
wyze verkoelt, en eenen lieflyken en

ee-

(k) Histoire de Nader Chah , 1. Partie, p. 238. „ Lei

*,, images prifes dans la nature jont un des principaux orne-

5, mens de la po'éfie : on peut fe convaimre de cette 'vérité

„ davs les livres facrés ^ ou la verdure du Mont Carmel^

5, la hauteur de celui du Lihan^ les vins d^Engaddi ^ la

„ rojïe d''llermon^ fournisfent les vzetaphores les plus vives

„ ^ les comparaijbns les plus agréables"''',

(1) JESUS SIRj^CH, XXIV. 13.
(ra) PLOTINI Ennead, V. Lih. I. C. VI, p. 487. E.

(n) A. HAITSMA, Oèf. Mifc. ad Fo'êm, IBN DOr
REIDI , p. 301.
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eenen hartverblydenden reuk van ^ich

geeft: zoo konde de Koningl. Dichter

geen treffender gelykenis gebezigd heb-

ben, om het keurige en geurige van de

oprechte broederliefde aantewyzen , dan
door den Hermon als eenen mensch in-

tevoeren, van wiens hoofd of kruin de

opgedampte fneeuw, met de zielverfter-

kendfte reuken doortrokken , als de koste-

lykfte olij, door de natuur vry beter,

dan door den kundigften kruidmenger,

toebereid, nederdaalde op zynen baard,

het laagere gebergte, en zoo vervolgends

in de laagte, eene lieflyke verkwikking
verfpreidde, en zoo veel geneugte baar-

de, dat deze berg met ^aron, en zyn
dauw met de olije , naar des apothekers

kunst en bet Goddelyk voorfchrift vervaer-

digd , op des Hoogepriesters hoofd uitge-

gooten, enz, mogte vergeleken worden.
Het is ook niet vreemd, dat de dichters

aan uitmuntende bergen alle de leden van
een mensch toefchryven (o) , (fchoon ,

in de tegenwoordige gelykenis, de ei-

gen-

Co) LiNDENBRoGii Ohferv. in Ammiani Lil. XIK
p. 9. „ Ut HUMANO CORPORI /«ae partes

^ fc MONTI-
5, BUS fua 'velut membra Jlint : vertex^ fupercilia, laie^

,j ra, fcapulae^ pedes''', eet, potteri Comrnent, ;»lyco-
PHRO-
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genaartigheid zich paart met de verhe-
venheid) en het doet my nu denken aan
den fteilen top en rug van den harden
Jltlas , die den hemel met zyne kruin
onderftut, door oviDius(p) in zyne
Gedaanteverwisfelingen voorgefteld, als

een mensch, die in een berg verkeerd
was. ATLAS, altyd met donkere wolken
behangen. Van welken virgilius , (q) op
foortgelyke wyze, zong : Zyn hoofd,
ruig van pynboscb begroeid, wordt van
ftormen en flagregenen gebeukt: fneeuw
bedekt zyne Jchouders : geheele ftroomen
Jlorten langs des ouden Gryzaards kin af,
en zyn borftelige baard hangt Jlyf van ys^

kegelen bevrozen.

Uit den prachtigen en heiiryken fland
van den Hermon, deszelven waterval-
len en fnelloopende kronkelvlietjes

,

welken uit de gefmoltene fneeuw naar
de

PHRONIS CASSANDRAM, />. Il8. W. 37. C, SILII ITAL,
de Bello Punico Sec. Lib. I.

„ Sidera nubiferum fulcit caput^ aethereasque

55 Erigit aeternum compages ardua cervix

:

5, Canet barha gelu
-^
frontemque immambui umbris

j, Pinea fiha premit, vafiant cava tempora veutiy

„ Nimbosque ruunt fpumantia flumina rictu.

5, Tumgeminae laterum cautes maria alta fatigant. CCt,

(p) Met. Lib. IK f. Xmi. 656,

(SÓ Aen. Lib. IK 246.feq.
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de laagte, met groot gedruisch, affchié-

ten, en den levengevenden dauw en
balfemgeuren , welken hy van zyn
hoofd over de heuvels en barnende da-

len , naar allé kanten, üitftort, was al

reeds te verneemen dat het Land der

Jordaane, waarin hy lag, in de lange

dagen droog en dorltig moet geweest

2iyn; en dat het derhalve vOor David,
die 200 veel andere gevaaren had te

vermyden en doorteworftelen , eene

zwaare bezoeking geweest is , geduuren-

de de zomermaanden, door dat Land
omtezwer\'en. Men leest in ^lianus,
dat een heer, op zynen flaaf vergramd,
(r) hem dreigde naar den Olympus te

zenden, en niet naar den molen: omdat
het voor eene hardere flraffe werd gehou-
den van de zonne geroost te worden,
dan den molen omtedraaijen. Dus he-
rodes ATTicus aan gansch Griekenland

eenen grooten dienst deed, wanneer hy
derwaards , door eene Waterleiding , de
noodige laavenis aan duizenden van men-
fchen toebragt, die gekomen waren om
de fpelen te zien, in een jaargetyde,

yaarin verfcheidenen, door de groote

hit-

CO PHILOSTRATI Vita Sophiit. Lih. II. §. Vi p. 5jr,

iELIANI rau Htfi. Lib. XIK C. Xyill,
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hitte, omkwamen. Syriën, en de aan-

grenzende landen , zyn dikwyls , jaaren

achter malkanderen (s), meteene groote

droogte, die het ganfche gelaat des

aardryks in een Erets of Zand verkeer-

de, bezocht geworden. De Kruisvaart,

of de optogt der Christenen tegen de
ongeloovigen , leert insgelyks, wat al

rampen de foldaaten, wat onbefchryfly-

ke ellende de krygslieden, door eene
fmoorende hitte , in die ftreeken hebben
moeten uitharden , en hoe veelen van
hun(t), dooreen ftinkend en bedorven
water, dat van den winter en voorjaars-

regen , in de waterhouderen en killen der

beeken , noch was overgebleven , en al-

temets, door een volftrekt gemis van
bron- of bakwater, of eenige noodige
laavenis, waren omgekomen. Waarby
noch, als een overmaat van fmarte,

y. DEEL, li moet

Cs") WILLERMI, Tyrenp Archiep., Lib. XXII. C. r.

/». IOI7. MAR. SANÜTl TORS. Secu fid. cntcii Lib. Il,

fart, IV.C. XXVllI. f. S)l. "Tartari ...» inaefiatero

„ non haberent facultatem aUquam commorandi ^ propter

„ intejifum aefium ^ qui in illis partibui reperitur, ac prop'-

,, ter defectum pascuorum^'*. eet.

(t) WILLERMI , Tyrenf.s Archiep. , H;/?. "Lib. XVI,
Cap. IX. X. XI. Lib. XXII. C. XX. MAR. SANUTI
TOR. Secret, F/rff/, Crucis Lib. IIL Part, VI. C, XIX. j>.

166,
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moet gevoegd worden , dat hunne vyan-
den, ^ich bedienende van het voordeel,

hetwelk een mat en dorftig Land, hun
aan de hand gaf, deszelfe dorre ftrui-

ken, uitgedroogde gewasfen^en ligtyuur-

t'attende doornen , in brand ftaken , en
met hun voet- en paerdevolk een zwaa-
ren flofdamp verhieven, om de Christe-

nen door rook en fmook te verdikken

,

door de vlammen te fchroeijen , en door
het verwekte ftof van hun overig vocht
te berooven. Hunne ingewanden wa-
ren aan het zieden, hunne geesten uit-

gedroogd, en hunne ziel zonk neder en

werd in hun binnenfte uitgejlort (u). Zy
wisten zich niet te verbergen voor den
gloed, en zouden wel in den fchoot

der aarde gedoken hebben ; gelyk zoo
OViDiüs de Godin Aarde voorlbelt, toen,

door pHAëTONS vermetele onbezonnen-
heid, de wereld in brand vloog, om
hunne verfchrookte leden aftekoelen.

De reizigers, die het Oosten bezocht

hebben , betuigen eenpaarig , dat de

vlakten, in de lange dagen, veel van de
zon-

Cu) Ps. XLIL 6. WILLERMI , Tyrenfts Anhiep. , Hifi»

Lib. VUL C. VIL p. 752. " Sit: & ariditate confumpta ^

„ infi ipfis deiiciehanty tabescentia'^ & Hquefacta mterir

JIJ
us moriebaafur : cef^
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zonneftraalen hebben te lyden; én dat

zy dor en onvrugtbaar blyven, zoo zy
niet door kunst kunnen bewaterd wor-

den, totdat de regentyd een nieuw ge-

laat over dat verbrandde aardryk ver-

fpreidt. De droogte van Cyprus (v)

wordt het meest befpeurd, geduurende

de hitte van den zomer; want op dien

tyd zyn de velden geheel en al ontbloot

van groente, ja byna gansch verdord
en verzengd.

Te Smyrna , dat noch eenige graaden

noordelyker ligt dan Cyprus en het Land
der Jordaans , is de lente Wel (W) onge-

meen lieflyk , maar van zeer korten
duur; de zomer begint al met fterke

hitte in de maand van April, geduuren-
de drie of vier maanden , ziet men geene
wolken aan den hemel, Tegens Juny
is alle gras al verdord; de bladen bly-

ven alleen op de boomen , die bewaterd
worden : gelyk dan ook de hoven en
ftreeken die befproeijing ontvangen , als

mede de kruiden en flruiken op het ge-

bergte een groen gelaat vertoonen. tfoe
aangenaam ook de lente in de maanden

li 2 van

(v) HEYMANS Rcizcn, I. D. bl. 295.
(w) CHR. WILH. LUDEKE, Glaulm^urdige Ndjchmlf

ienw» dewTuikïichQn Reiche f h\, 2^. %^.
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van Maart en j^pril te Aleppo wezen
moge (x) ; nochtans verliest zy al , voor
het midden van Mey , haafe tooi en
praal , waarin zy was uitgedoscht. Dan
begint het aardryk zulk een verbrand
en zwart gelaat te vertoonen , tot in 't

midden van September-, waaruit een ie-

gelyk zoude befluiten , dat het onmoge-
lyk geweest zy , dat het iets hebbe kun-
nen voordbrengen , dan flechts eenige
flerke en vaste planten, die der gewel-
dige hitte tegenftand konden bieden.

Daar valt in al dien tusfchentyd geen
verkoelende regenvlaag, en geen wolk
vertoont zich in de lucht, om eene ver-

kwikkelyke fchaduw te verleenen. "De
„ zomer (zegt de evengemelde ludeke)
,j begint grootendeels in u4pril met fter-

„ ke hitte. Omtrent den tyd des Pink-

w fierfeeits ziet men alles noch groen,

5, maar plotsling ontftaat 'er een war-

„ me middag-of-zuidenwind, en in 24
„ uuren of, ten hoogden , binnen twee

„ of drie dagen , is alles wit. Daaruit

„ is te verftaan , dat de Dichter, met
„ volle recht, in den ClII. Pfalm ge-

zegd

(x) The 'i^atural Hifiory of iiLE2?0 f hy ALEX. RÜS-
SEL, M. D.i{, 13.
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i, zegd heeft, f 15, i6. De dagen des

„ menfchen zyn, als het gras; gelyk een

i) bloem des velds, alzoo bloeit hy. Als
y, de wind daar overgegaan is, zoo is

y, zy niet (meer), en haare plaats kent ze
5, niet meer''{Y)' JVant wy zyn van gis-
teren, en weten niet: dewyl onze dagen
op de aarde een fchaduw zyn, Job VUL
9. In dm morgenftond zyn wy; gelyk het
gras, dat verandert. In den morgen-
ftond bloeit het, enverandert : des avonds
verwelkt het, en verdort. Pf. XC. 5. ^ 6. (7.)

li 3 "De

^
Cy) C. CORN. TACITI , Dialogui de Orato-ihus , C. IX.

" Omnis illa laui intra unum aut alteruvi aiem , velut m
j, herba -vel flore praecepta , ad nulLim certam é" Jolidam

^, pervenjt frugem'''' : eet. yoH. GEorg. GRAEVIl Lect.
HESIOD. p. 72. 'VS. 582. Mattb. VI. 30 ib. JOH. JAC.
WETSTEIN. Foyage Litteraire De La Grecepar M GUYS,
Tom. 1. p. 303. "Sur les Cuntcs Grecs 011 Paramy-
9, tllia. Homme av^ugle <^ leger., qui crois trouver la

99 f>tisfaction de ton cacur dans ce qui plait a tes yeux , qui

,, datjs Ie dejir d'^un moment place Ie bonheur de la 'vie
^

5, homme a'veugle ^ ouvre les )eux de ton ame
., ^ fais un

5, clooix digne de ta raifin. La beauté qui t''enchante est

„ la fleur du mattn que tu jettes loin de toi Ie foir ^ lors'

5, qu''elle est fanéé. Sors des jardins de Damas : va cher-m

„ cher dans Pheureufe Arabie ces plantes qui en fe //-
5, chant répandent une odeur ericore plus i'ive <^ plus agré-

„ able que Vodeur du matin. Le tems qui détruit les

59 /earx c^ la beauté^ perfeSionne ^ embeliit toujours Ves-
9, prit , la fagesfe , ^ les graces ".

CZJ A. SCHULTENS, Orig. Hehr. Lib. I. C. 2. p. 204.
"Ad vesperam

t:>n>')S'7W> ie cxcoquit & arefcit.

3> Vul^
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„ De hitte der Hondsdagen, "(zongviR-

„ GiLius (a) in zyne Landgedichten)" die

3, de lucht nu pntftak, bried den dor-

ji ftigen Indiaan , en de zon , nu ten

5j( middenwege aan den hemel, ftak op
,;^. het hoofd, dat de kruiden verdorden,

» en kookte met haare ftraalen de kil

,, der holle vlieten , dat ze tot op het war-

,, me flym toe ver^ooden " enz. (b). De
bronnen houden dan op , of geven veel-

tyds een ziltig en ongezond water ; het

gras in de vlakten (c), van eenen heeten
^ind aangeblazen ^ verwelkt (d) ; de

'
'

ilrui-

,, f^»/go Succiditpr; quap esfet Pyhal «« i,',^. Nofirum

,, excoquitur, excoccum elanguefcit, aptiusadmoim

5, talitatera, quae fua fpontc femet conlumic, /%-

», vandam"*. U. in Prov. p. 50,9. Vergel. hier mede
Bet Zeewwsch Genootfchap der l'Vetenfchappen , enz. 2de
Deel bi. 595. enz. tustin. Lib. il. c. I.

'''' ^gyptum

5, vero ó" totum orientein tardis/me temperatum'y quippe

,, qu't piam nunc torrenti calore jolis exaefiuet''',

(a; Het IV. Boek, y. 425. enz.

(b) COLUMELLAEL/^. XI. C. III. 8. De R. R. Dl-r

pNYSII HALICAUNASS. ^Kt. Rom. hib. L I6. p. I§.

p'AT. Theh. L, IV. 799.

„ Prothius ïnachios haurit ptus ignea campos,

„ Diffugere undae : J-iualleKt fovtesque Uc^juey
Cc) Hijioire de NADEK CHAH. I. Part. p. 149. 3.

^an. ^. IIQ.
'

C^/ CLAUDTANI De Raptu Frofirpinae Lil>, III.

^^ JLufor perwattat 172 herbas,

,, Defciuvi rivi , Jqüale»t rubigine prata
^

„ Et nihil afflatum v/vit. PaJkre Jigujiia^

5, ïlxpirar^ ''?P^> decrefeere Hüa #d?.''
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flruiken des velds verdorren; de bloe-

men vallen af, en verftuiven; en het
aardryk , dat noch onlangs koelte en re-

gen genooten had, wordt roestverwig.

De beeken , hoeveel zy in den winter be-

loofden, toen 2y verdonkerd waren van
het ys; zoodat de fneeuw , zonder te

fmelten, op de fchotfen bleeve liggen;

worden in den zomer trouwïaos, en

,

warm geworden, verdwynen uit haare
plaatje» Job VI, i5-i7« De waters ver-
hopen dan uit een meir : en een rivier

droogt uit, en verdort, Job XIV. 11.

Een vuur verteert de weiden der fVoeJly'
ne, een vlam Jleekt altemets alle boomen
des velds aan, ook jchreeuwt elk beest des
velds (e) tot u: want de waterjlroomen
^yn uitgedroogd , en een vuur heeft dg
weiden der woeftyne verteerde Joel I. 19.
20. Het gedierte ftaat dan, in zyne
verwachting te leur gefield , op den oe^

ver (f) der uitgedroogde beeken te fte-

nen, en naar het vlietend water te fnui-

yen en te fchreeuwen, Zy verliezen al-

li 4 hn

(e) Waar het zelfde woord ^"^V^fchrseuvien^ Voor-
komt, dat wy ff. XLil. 2. aancreften.

Cf) y. PAPIKII STATU Theh. Lib. IV. 1

5, deceptuin margine ripae

„3, Sfatpecfis, atque amnes quaermaf azr/maa nQ.tiltos\
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len moed en krachten , zwerven magte-
loos daarhene, en kunnen dan ligte-

lyk gevangen worden. Zelfs de moe-
digde legerbenden raaken , in zulk eene
blaakende hitte , hunne dapperheid
kwyt, en bezwyken onder den Heer-
fcher des daags (g). De vreeslyke uit-

werking eener groote droogte vinden
wy, in 't woord des heeren, dat tot

Jeremias gefchied is, (Hoofdft. XIV.
1-6), levendig voorgedraagen ; en ik

zal

CO Hifloire Be NADER CHAII. i Part. p. 168. löp.
" Nos troupes eürent beaucoup a fouffrir pendant tout ce

55 tems cCextréme foif i^ui les dévoroit ^ la faifon étant ar-

5, dente , <^ les Turcs f'éta^t emparés du Tigre : la cha"

55 leur faccrüt a un tel point ., ainfi que la détresfe de

55 Varmee ,
que Ie figne des poisfovs fut grille

.^ <S' les yeux

du Taureau cëleste -verférent des larmes en voiant Vétat

OU étoienf reduits ces liins du combaf

.

95

55

^ " Le Soleil altéravt la face de la terre ,

,, Avoit char.gé les eaux en feux éiincellans
'y

J5 Sov Tium feul hrüleroit la tavgue temeraire

55 ^i décriroit Var deur de fes rdions perfam,

5, Cette ardeur confumoii Vaile tevdre (ér timide

,, De l oiferiu qta de Pair Vimmenfité tentoit'y

55 'Et péjiétrant Ie cceur du roe Ie plus aride

55 En un hrütar4 torrent elle Ie disfohoit,

j5 Oui
, f dans ce mfi-ment la fiere Salamandre ,

5, De qui lefouffl-:- accro'it des favies la cbalmr

^

55 A'uoit jusqu''aux ruisfeaux etjtrepris de descendre ,

,5 Üesfeux auroient peri dans leur feu defru£ieur^\
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zal my, voor tegenwoordig, alleen tot

het ^'' f bepaalen: omdat daarin de
Hinden voorkomen, en de nadruk en
eigenlyke bedoeling dier plaatfe (myns
erachtens) van de uitleggeren is over
het hoofd gezien. Want ook de Hinden
in V veld werpen jongen , (zegt de Pro-
feet), en verlaaten {die), om dat'er geen
jong gras is. De fterkfte klem wordt ge-

field in de liefde, welke de Hinden haa-
ren jongen toedraagen, en welken zy,
des niettegenftaande , door gebrek van
noodig voeder gedwongen worden te.

verlaaten. Dan ik zie wel eerst en voor-

naamelyk op den arbeid der Hinden, op
haar moeiïyk baaren , en hoe zy zich

krommende , haare jongen met verfplytin*

ge voordbrengen , en haare fmarten uit-

werpen, Job y^Y^y^ïK. ^-6. Deed deftem
des HEEREN (volgens Davids waarnee-
ming Pf. XXIX. 9" ) de Hinden jongen
werpen. Was de vrees , door den don-
derflag in hun verwekt, oorzaak, dat

zy, die anders zoo moeilyk baaren,

hunne fmarten , als voor den tyd , zeer

Jchielyk uitworpen , en eene fpoedige

verlosfing kreegen. Eene zelfde vrees

,

fchoon door eene andere oorzaak ont-

ftaan, (dan een droog en dorjlig Land
Ji 5 flaaC
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flaat in menfchen en beesten den moed
ganfchelyk neder, en verwekt fchriken
ontfteltenis), zal dan ook in de Hinden,

by liet baaren , hetzelfde gewrocht , en
haar eene onverfchilligheid omtrent haa*

re jongen medegedeeld , hebben. Nu, de
vrees en zwaare ontfteltenis verhaas-

ten den baarenstyd; als bleek in Elies

fchoondochter , Pinehas huisvrouwe:
want, toen zy de tyding hoorde, dat

Gods Ark genomen, haar fchoonvader
en haar man geftorven waren, kromde
:sy zich , en baarde j want haare iveën

overvielen haar, i. Sam. IV. 19. De
vrees, ook eene uitwerking van grooten

dorst en droogte , zal de banden der na-

tuure in de liinden hebben verbroken,

dat zy haare jongen jchielyk uitworpen

,

en zich van haare fmarten ontdeeden,

en dat zy haare vrugt , het zj voldraagen

,

het zy noch niet , aan den tydftip der

geboorte gekomen, hebben uitgedree-

ven , en zich daarover verder niet heb-

)ben bekommerd, als waren zy, door
den fmachtenden dorst, in wreeden
veranderd. Zulk eenen noodiottigen

invloed heeft eene groote droogte en

ten dorftig land op menfchen en bees-

ten, Of zy werpen misdragten uit, of
fter*
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HeiVen in het baaren ; en dat fomtyde
ten nadeele , beide van moeder en
vrugt: of, zoo zy al de moeilykheid
der verlosfinge te boven komen, wor-
den nochtans de jongen gebrekkig en
onvolkomen ter wereld gebragt^ en
worden , voor het overige, onnuttig.
De vrugten aan de boomen droogen,
en vallen voor den tyd af; het koren
komt niet in zyn rechte jaargetyde ter
rypheid; het vee heeft geen genoeg-
zaam voeder; de bronnen zelfs beder-
ven, en geven flecht water op. Van
zulk eene fchadelyke uitwerking was ee-
ne groote droogte onder de Pelasgers
(h): en de Kruisvaart heeft ons,van de
doodelyke uitwerkinge eener dorftige en
waterlooze landftreeke, zulk eene aan-
doenlyk berecht in gefchrifte fnagelaa-

ten, dat het bloote lezen daarvan noch
in ons, op zulk (i) eenen afftand van
tyd en plaatfe, de hairen doe te berge
ryzen; en zeer gepast zy, niet alleen

pm Jer* XIV, i-B., maar ook om eeni-

Ch) DIONTSII HALICARNASS. Antiif, Rom, LS>. L Ci
ló.f. m. l8. IQ.

CO ALBERTi AQUENSIS Wtfior. Hierofil, Lib. III. c;

8. WILLERMI, Tnevfts Archief. ^H^,U^ lUL a XV?,
^674. O75,
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ge woorden en zaken yan den XLII.
P/alm, optehclderen.

Veele zwangere vrouwen, met zie-

dende ingewanden, uitgedroogde ade-

ren, en flikkende van dorst, benaauwd-
heid, en drooge keelen , alle eer en
fchaamte uitfchuddende , (anders zoo
eigen aan haare kunne) , baarden op den
weg , in het aanzien van alle menfchen

,

en verlieten aanftonds de vrugt haars

buiks. Zy worpen haare kinders , het

2y levende, het zy dood of halfdood,
in 't leger. Anderen, meer menfchelyk,
omhelsden haare vrugt; wentelden zich

op den weg om; vergaten haare natuur-

lyke zedigheid, om te verbergen, het-

geen de natuur wil bedekt hebben ; en
waren meer bevreesd voor haar leven,

dan voor de eerbaarheid van haare
fexe. Zy baarden niet, om dat haare
tyd of maanden vervuld waren ; maar,
omdat zy, door het blaaken der zonne,
vermoeidheid van den weg, onbefchryf-

lyken dorst, en gebrek van water, tot

een ontydig baaren gedwongen wer-

den. Welker kinders , zoo dood als

half levende , op den openbaaren weg
gevonden werden. De mannen, fter-

ker dan de Vrouwen, door hitte en
zweet
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2weet (k) bezwykende , ftonden met o-

Eenen mond en keel (1) te guiven en te

ygen, en fchepten den dunnen wind;
om daardoor , ware het mogelyk , hun-
nen dorst eenigzins te verminderen.
Dan veelen van hun kwamen te vallen

,

en lieten hun leven in dat dorftig land.

Niet Hechts , dat verachtelyke lastbees-

ten in die onbefchryflyke rampen deel-

den; maar de edelmoedigfte dieren. De
valk , het vermaak van den adel ; de
fcherpriekende jachthond; en het edel-

moedig paerd , dat met hoeven en ge-

bit zyne trotschheid toont, enz. lieten

hunne wakkerheid en moedvaaren; en,
uit benaauwdheid fnuivcnde en blaazen-

de , en van een geweldigen dorst bran-
dende, bliezen hunnen adem uit.

Wanneer zy eindelyk, na ongeloof-
lyk te hebben geleden , by eene rivier

kwamen; (dan voor eenen dorstigen en
vermoeiden reiziger is, in eene water-
looze woestyne, niets aangenaamer, dan
de (m) ontdekking van eene beeke of

fon-

Ck^ CoU. Pf. XLII. 5. fundam fuper me animam
meam. vs 7. fuper me anima mea demerget fe.

(Il Pf. XLII. 6. nanaefiuavit. Significat B^gnziiO'

rem fui cum fono incondito ac immoderaco. eet,

(m iSCHYLrjs, curante J. CDfiPAüW, Tom, II.

p. 81Ó. V, pio. Gen. XXL 19.
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fonteine); ftorven veelen , door een tó

fcbielyk en onmaatig drinken*

Het komt my derhalve zeer aannee-
melyk voor, zoo uit de gelykenisfe van
het dorstige herte, als uit de grondge-
fteltenisfe van Trachonitis in het warme
weder j dat David, geduurende de hee-*

te en drooge zomermaanden , in de val'

leijen en zandvlakten van het Land der

Jordaane enz. hebbe omgezworven ;

en dat hy daar nieenigmaalen , op den
kant van uitgeledigde beeken, de herten

zal aangetroffen hebben ) die, evenals
hy zelf, met fchreeuwende verlangens ^

naar water en verfrisfching zullen ge-

fnakt, en, in groote verlegenheid, daar-

naar zullen gezocht hebben. Ware het

in den winter geweest ; de koude des

weders, de overvloedige regen, die bee-

ken en bronnen aanvult , en doet over-

vloeijen, zoude hen, in dit ftuk, van
klaagen en kermen bevryd hebben. Ook
drinkt het hert weinig in den winter,

en noch minder in 't voorjaar- (n) het

teeder en vochtig gras (o; is dan genoeg-
zaam f

(n) Hifi. Nat. far M. DE BUFFON , Tom» XI. p. 104.

^143- &'•
(o) JER. XIV. 5. «B»"»- COLÜMELLAE Ub. X. Ve

Cdtu Htrtorum, vs 282.
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^aam, om den dorst te lesfchen* Maaf
in den zomer gaat het drinken in rivie-f

ren, poelen, en wellen. In den brons-^

tydis het dermaate verhit , dat het over-
al water zoeke, niet alleen om den bran-»

denden dorst te flillen, maar ook om
zich te baaden en te verfrisfchen.De groo-
te hitte, (p) en de daardoor verwekte be-*

naauwde ademhaaling , dryven het naaf
hef water* Maar , als het gejaagd
wordt, zal het, fchoon van een ftroom
bezet , (q) langs duizend paden , her«
waards en derwaards, den hoogen oe->

ver ontvlugten. Werpt het zich dan
altemets in 't water; hetzalzyn, niet
om te drinken , maar om den honden
den reuk te benemen. Dit weder-
fpreekt de meening van zulken, die ge*
fteld hebben, dat David zyne zielver-f

langens , onder het zinnebeeld van een:

gejaagd herte , hadde voorgedragen.
Dan in landen, (r)waar het aardryk,

W6;

" "i^unt ler egelidum^ nunc est mollisfmus annus ^

55 Dum Fhoebus tener^ ac tenera decumhere in herb^

55 Suadet y ^ arguto fugientes gramine fontes

55 Nee rigidos potare juvat ^ nee file tepntes"

Cp) ARISTOTELES Be H/7?. AnimaU Lih, Vi;Q
XXIX. D.

(q) viRGiL. yEw. Xir. 749.y?^.

CO K. FAB. QUINCTIL. Decf, XII. 4.
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vegens eene brandende hitte, kwynt en
llerft , en het water van de zonneftraalen

is opgetrokken , behoeven de herten

niet gejaagd te worden , om dorst te

hebben, en in hun eene begeerte naar
beek of bron te ontfteken: (s) de krach-

tige werking van de zonne alleen is ge-

noegzaam , om hen daarnaartoe te

dryven ; ook kunnen zy dan ligter ge-

vangen worden (t), omdat zy, door
gebrek van water als uitgedroogd , magt-
en krachteloos omdoolen. Anderen
denken , dat David zyn verlangen naar
God hebbe vergeleken meteen/b^r^^, dat

de jacht was ontkomen, en dat zynen
brandenden dorst dan eerst gaat blus-

fchen, wanneer de hittigejaagers en hon-
den hebben opgehouden van hetzelve

te vervolgen. Schoon dit de gewoonte
van de herten is;(u), nochtans fchynt

het hert Pf. XLII. 2. vermeld, in een

zelfde geval niet geweest te zyn : want
het wordt ons daar befchreven, aan,

of op den oever van waterbeeken.
Hadden die beeken , des tyds , water;

hoe konde dan het hert, (ten zy men
het

(S) HOMER. Od. M. W. 158. y?f.
ft) BOCHARTI Op. row. I.^, SSo.T^Jt
(U) HOMER» I/. %* l,fei, . x.,^ . .
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het in t geval van Tantaïus wil bren^
gen), door een beklaagelyk en fterk ge-
fchreeuw zyn gebrek te kennen geven?
Gelyk de woudezel niet rucheït by het jon^
ge gras > noch de os loeit by zyn voeder^
Job VL 5. zoo geloove ik ook, dat het
hert niet ^al fchreeuwen (v) by het wa-
ter. Ook blykt het (myns bedunkens)
onwederfpreekelyk uit Davids gemoeds-
geftalte , geestelyk gemis , dorst naat
God, en zyne gewezene hofftad Jerufa-»
lem , enz. door het dorftig hert hier af-*

gebeeld, dat het hert, indedaad, vart
drinkbaar water verftooken zy geweest;
Want, het geen in de overdragt waar
is, moet ook waar zyn in het zinne-
beeld, van het welke de overdragt ont-
leend was.

Dat Bavid toen ter tyd van Gods bly-
r, DEEL, Kk de

•_>?

(v) Wierin worde ik teh fterkften bevestigd
door Joel I. 20.; eene duidelyke opheldering van
Pf. XLII. 2.; waar het gefchreeuw van de beesten
des velds, omdat de 'waterftróomen waren uitgedroogd^
en een vuur de nveiden der woeftyne verteerd had

,

door hetzelfde woord -n;; wordt uitgedrukt: ten
blyke, dat hun gejthreeuiu, niet uit een bezit en
overvloed , maar uit een gemis en gebrek , voord-
kwam; en dat 'er, in de killen der beeken, en
bedden der rivieren, in de laagte, geen eetbaar
gras, noch genoegzaam drinkbaar water meer voor
Jiandcai was.
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de inwooninge te Jerufakm was afge-

fcheiden , en een flerk verlangen had
om weder integaan , en aldaar voor Gods
aangezigt te 0erfchynen , zal niemand in

twyffel trekkei^. Dat hy zyn verlangen

heeft geleckenby een herf, fchrecuwende

naar de wüterjiroomen , blykt uit zyne
eigene woorden. Ontbeerde nu Davidy
in zynen geèstefyken dorst , de geeste-

lyke waters; .dan moet ook het hert,

doordien letter en geest in 't punt van
vergelykinge ten.voUen moeten overeen-
komen, aan lichaamelyk water gebrek
hebben geleeden. Welk gebrek zy dan
ook beiden fOp = de hartelykfte , ilerkfte

,

en nadrukkelykfte,wy2e hebben te ken-

nen, gegeven. Wanneer de herten het

meest van dorst gekweld werden , von-

den zy in "'t Land der Jordaane het min-

fle water en verkoelend voeder. De
vlieten waren meest verdweenen, de fon-

teinen opgedroogd, en het gras in hooi

veranderd. Zy zwerfden om die trouw-

looze beeken en uitgedroogde water-

ftroomen, waarin zy, niet lang gelee-

den, noch een overvloed van water ge-

zien hadden. Hunne trek naar water

werd hand over hand grooter ; en zy
gavenhunnen onlydelyken dorst,met een

bang
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bang en aêmechtig gefnuif, door een
fleepend en fchor geluid, te kennen (w).

Kk 2 Da^

Cw) Het geluid der Herten is geweldiger, meer-
der ryzemie^ en uitgehaald, dan dat der Hinden^ (*)
en, uit. dien hoofde, natuurlyker gefchikt, om
het getrul en fierk geroep van den Dichter uittebeel-
den. Wordt dat geluid door een werkwoord
(Jii;n) in "'t vrowwelyke geflacht , uitgedrukt i het
zal geen bewys zyn_, dat door «7>k een .Hinde be-
doeld worde: doordien de Hebreeuwen een ander
woord hadden, om daardoor het 'vrouwelyke geüsicht
dier heesten te befchryven. Maar het zal eerdel- be-
gunftigen de gisfing van hun, die meenen, dat, in
de gryze akuaheid der Hebreeuwfche taaie, de fer-
foonen der werkwoorden gemeenjlachtig geweest zyn;
ep, dat het onderfcheid der gejlachien, eehmaal in-
gevoerd^ aJtemets verzuimd geworden zy ': van welk
verzuim zy eenige voorbeelden, wier getal wy
noch zouden kunnen vermeerderen, ter behoor-
Jyke plaatfe bygebragt hebben. C**)
Het heeft wyders zynen nadruk, dat Sj; met

het gejchreeww der herten verëe'nigd wordt: omdat
in dit lidnuoordeken een zmellivg^ ryzing^ en verheven-
heid^ ligt opgeflooten; hoedanig in \ geluid der her-
ten, volgens TAciTus, wiens woorden onmidde-
lykftaan te volgen, befpeurd wordt. Weshalve
zy, die aan de lidwoordekens ^j; en ^«9 welken
hier beiden voorkomen , eene zelfde heteekenis ge-
ven , of ten minften willen dat zy door eikanderen
mogen gebruikt worden, niet flechts de -Moordgron-

'ding omverre werpen ; maar ook d'^ gepastheid ^ k/em,
enbyzondereiiielvoegendheid, diev lidnvoorde» , in opzigC

' tot David€;n het hert, uit het oog verliezen. Waar-
over wy -ons breeder zouden kunnen uitlaaten

,

'"' ''
• - en

• - (*) BOCHART. Cup; Xf^II. de Cervis et eertim Natura , p. 8S|.
C**) mcOL, eviL. SCHR0ED5W Reg. IFl S^/ntaxeos ütbr.
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Davld, die door dat dorstig land om-
toog, had veelvuldige gelegenheid, die

dorftige herten by die verwoestte beeken
te zien , en hun gefchreeuw en gebaar te

hooren. Hy zelf bevond zich in 't ge-

val dier vorsten , die als de herten zyn y

{die) geen weide vinden-, zy gaan krachte^

loos hene, voor het aangezigt des ver-

volgers; Klaagk 1.6. Hy was in een on-

gemeen dorstig land , als eenigzins , uit

debeteekenisfevan a^!:"*p^£)^< , (x)fchynt
voordtevloeijen ; alwaar de dorstige her-

ten aan alles gebrek leeden , en geen ver-

frisfchend water aantroffen. Want^
wordt dit woord wel gebezigd voor de

die-

en dat ouderfcheid in vcrfcheidens betrekkingen aan-

wyzen. C. CORN. TACITI, defitu^ moribus ^ et popu-

lis , G'-rviaviae Libellus , C. lil. „ Sunt illis haec quoque

j, carmiaa, quorum relatUy quem bai'dicuni vocant ^

j, accendunt animos
, futuraeque fugnae fortunam ipfo canta

'^' auiurantur : terrent enim ^ trepidantve^ prout fonuit

jj acus. Nee tam- voces illae
,

quam 'virtutis concentus
,

5, videntur: adfectatur praecipuè alperitas ibni, f/frac-

3, tum raurmur, objectis ad os j'cutis ^
qtfo plenior et

5, gravior vox repenutji jntumefcat". Ib. o. bro-
TiER : „ SuKt qui barrituni mallent: at barrire ele-

99 phantorum est
,

quos ne noverant quide?» Germani. Bar-

5, ÓXXQ vero cervorumM/, quos faepïsfime audiehant con-

j, tinuoque iKnabantur tum Germani tum Galli , apud quos

„ celebernmus fuit bardltuS. Inde vates^ qui hoc modulot

5, utebantur ^ dtcti junt bardl".

(x; Vid. Cl. VENEMA ad Pr. XVIII. lö.rtaucto*
reSj ibi iattdatu ' ' • - -' -•
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diepe en watervolle afgrondsvalleijen ^

die altyd van water volop hebben; 200
wordt het menigwerf genomen voor de
iaage, diepe, en holle , dellingen tusfchen

de bergen, of in de vlakke aarde, door
welken zich het regenwater en de af-

gronden, die in en tusfchen de bergen
liggen, ontlasten en naar de zee voord-
ftroomen,

In zulke valleijen , die voor het fon-

tein- en regenwater , geduurende de
koude tot bedden verllrekken , wordt
noch lang gras en water gevonden

,

wanneer in de oppervlakte der aarde
door de zon het groen reeds verflon-

den was. De Arabiers weeten zich van
die gelegenheden te bedienen; en kun-
nen , in die gewezene beeken , fomtyds

,

door een weinig te graaven, een tame-
lyk goed water vinden. Dan het is na-
tuurlyk te begrypen, dat, hoe meer de
hitte toeneeme, hoe dieper het water in

de aarde moete zakken ; en dat , uit

dien hoofde, in de diepfte plaatfen de
meeste vochtigheid moete gevonden
worden. Weshalve ik Lud, de Dieu,
en J, D, Michaëlis , niet kan toeftem-

men, die r\V , met behulp van h^iEthi"
opiscb en Arabisch^ door een opfleigeren

Kk 3 of
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of Opklimmen vertaaien : doordien de
herten , om in die laagten te komen

,

niet moesten klimmen, maar daalen, en
zich van eenen hoogeren grond naar
êenen laageren begeven. Mogelyk heb-

ben zy ook, in die dorre, fcherpe, en
dorftige oorden, als het water in de
oppervlakte ophield , diepten aangetrof-

fen , die wel water hadden , maar tot

welken zy niet konden genaaken, en
over welken zy , met uitgeftrekte en
overgebogene begeerten, zich te vergeefs

zullen gekromd, en door een jammer-
geluid om water gefchreeuwd hebben.
Dan dit fchynt door de beteekenis (y)
van het woord, wanneer het Arabisch
wordt ingeroepen , en door het plaat-

felyke van Tracbonitis , daar veele put-

ten , onderaardfche gangen , waterbak-
ken, en ongemeene fteile diepten zyn,
begunstigd te worden.
De reizigers , die dat dorstig en droog

land in den zomer doortrokken hebben,
ondervonden te meermaalen , vooral in

tyden van oorlog , dat zy , die ter dorst-

]esfchinge het water uit die putten en ho-

len, door middel van een emmer, aan
een lang touw vastgemaakt, zocht^ op-

te-

(y) Cl. yEUETAh ad Pf. XLH, 2, p. i<5.



HEILIGE AARDRYkSKÜNDE. 5x9

tetrekken, (2) in hunne verwachtinge

werden te leurgefteld ; omdat de Struik"

roovers , of Arabiers^ die zich in de
kuilen en gaten ophielden, het water-

vat , met een groot gedeelte van het

touw, hadden afgefneeden, Davtd had
niet alleen tegen hitte en dorst te kam-
pen, maar moest ook geduurig tegen

de befpringingen van rooveren en plun-

deraaren op zyne hoede zyn. Het was
voor hem een zwaar onheil; niet alleen,

dat hy uit Jerufalem , dien lust der gan-

Jche aarde , verjaagd , en van Gods
troostryk en volzalig aanfchyn , voor
eenen tyd, verwyderd; maar vooral,
dat hy, naar een land uitgedreeven was

,

waar hy ondervond het tegengeflelde

van al het heugelyke en geneugelyke, dat
hy binnen 7^r«/2z/<?;72 in eene volle maate
genooten Had, (a) Hy was in een land^

Kk 4 dat

(z) WILLERMI, Tyrenfs Archiep., Wfi.LikTVl. lO.
(a; Hoe bang het voor ovidiüs vallen mogte,

het onfterflyk i^ow^w , die Koningin van de volken der
aarde, met al haar vermaak en goede fier, te ver-
naaten: werd nochtans zyne baUingfchap daardoor
verzv/aard, en voor hem des te ondraagelyker,
dat het ongenoegen van augustus hem gedreeven
had naar een lavd^ waar hy het tegengeflelde van hitte
en droogte ondervond; en, dat hy te Tomos, in 't
gmtre Noorden, in eene geftadige vreeze van Scythen
en Sarmaten^ zynen leefcyd moeft doorbrengen.
Vergel. Pf. CXX. 5.
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dat niet flechts het lichaam uitdroogde^
mat en moede maakte, maar ook dat den
moed en de dapperheid verzwakte. Dan
zodanig is de uitwerking van een heet en

bar landy dat het de natuurlyke voch-
ten opüorpe, de ingewanden doe zie-

den , en den moed noch eerder dan het

hchaam bezwyken (b).

Weshalve DavidcenQU waarén helden-

moed liet doordraaien, wanneer hy, te

midden dier zomerdroogten , zyne tegen-

woordigheid van geest behield : en , on-
der eene uitjlorting van zyne ziel over

zich bene, als eenen magtigen vloed
van benaauwde en angstvallige gedach-
ten, hy echter, onder allen dien last van
zwaarmoedige en knaagende zorgen ,

welsow^, maarniet te gronde ging, noch
zyn vertrouwen op den God zyns heils

liet vaaren ; maar dat hy veel eerder

^ich zelven , als eenen onvertfaagden en
onbezweekenen krygsman , ye^-wakker-

de,

(b) Q. ptJRTII Lib. VII. C. V. „ Ipfe ' cum expedito

„ apnine loca deferta Sogdianorum imrat ^ noctumo

„ itinere exercitpm ducens. A^uariim, ut ante dictu/a

j, est^ penuria, prius defper^tione qnam defiderio

j, bibendi fitim accendit..., caeterum^ cum ipfa luce

„ ^eftus oritur : omnemque naturalem abforbet hu-

^, moreui ficcitas; ora, vifceraque penitus urun-

5, pur. 1tartte primani animi , dt^nde cprpor^ deficere

jj cgeperunt''\
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de, en zynen geest, die al begon te

ondervinden den moedbenemenden in-

vloed van een heet en waterloos land, dus
bemoedigde : W^at buigt gy u neder , O
myne Zïell en zyt onrustig in my ? hoop
op God ; want ik zal hem noch loven ,

voor de verlosjingen zyns aangezigts, O
myn God! myne Ziel buigt zich neder in

my: daarom gedenk ik aan u , uit bet

Land der Jordaane, en Hermonim , uit

het Kleine Gebergte, enz, Pf. XLIL 6,

7. 12. XLIII. 5.

Nu zie ik te gemoete, daar wy het

Land der Jordaane, enz. als droog en
dorstig, befchreven hebben, dat 'er, uit

VS» 8. dezes Pfalms, zwaarigheden te-

gen onze ftelling zullen gemaakt worden.
Is het Land der Jordaane , de Her"

mons , en Mitshar , des zomers , over
het geheel genomen , zoo heet en water»

loos, en moet het tafereel dezes dicht-

ftuks zich zelven gelyk zyn; hoe komt
het dan, zal de vraag wezen, dat de
Dichter in dat zelfde land gewaage van
afgronden, watergooien, baaren?

Ik wil gaerne bekennen , en het is na-

tuurlyk te denken , dat de gelykenisfen^

waarvan zich de maaker bediend heeft,

allen van het Land der Jordaam ont-

Kk 5 leend
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leend zyn; en kan ook niet toelaaten

eenigeaanfpeelingenop flrydige, en zich

2;elfs wederfpreekende , voorwerpen.
Daarom kan ik my niet voegen by de
uitleggers, die hier denken aan de af-

gronden of golven der Middellandfche

Zee, welken immers nooit over Davids
hoofd gegaan zyn ; noch aan waterhoo-

zen oï wolkbreuken, (c) die niet in het

Land der Jordaane , maar op de kusten

van Syriën , vry gemeen zyn ; noch aan
de golven en baaren vsLn^tmciv Cinneretb

,

ofder Doode Zee , die beiden niet lagen

in 't Land der Jordaane , noch beand-

woorden kunnen, met de beweeging van
haar water, aan die verhevene uitdruk-

king, alle uwe baaren en golven. Het
meirCinneretb kan fomtyds wel zeer on*

ftuimig zyn; maar het heeft zyne golven

niet uitgeworpen over David, die zich

op

(c) De EfigpJ-fche Overzetting heefc WATER-SPOÜTS ,

Voozen. Dr. shaw fchryft, {Traveh^ p. 333.) dat de
Hoozen by een betrokken lucht, als de winden ge-
weldig zyn, en in alle richtingen waaijen, meer
gemeen zynby de Ka.spen,Lafikea, Greego^en Car-

mel^ dan in eenig ander deel van de Middellandfche

Zee. Edoch ! hy fchynt den wintertyd in 't oog te

hebben; alzoo het daar ter plaatfe des zomers
meest helder weer is. De Hoozen zyn op het land,

omdat de hergea in den weg liggen , zeldzaam ,

en zoo gemeen niet als op de zee, lücret, Lil>, VI.
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op het Land bevond. De Doode Zee
(naar tacitus aanteekening (d)) wordt
door den wind niet voordgedreeven. jus-

TiNUs befchryft haare waters , als onbe-
weegeiyk (e). Dit is zeker , dat zy log en
traag is (f); en dat zy, wegens de gerin-

ge beweeging van haare zwaare en JoO'
denlymachtige wateren, en van haare 0/;-

gelchiktheid om visfchen in 't leven te

houden, de Doode Zee genaamd wordt.
Kan het geruisch der zee , die tegen

den voet eener rotfe aanflaat, niet ver-

der (volgens HOMERUS (g)) gehoord wor-
den , dan de ftem van een mensch die

hard roept; zoo was het onmoogelyk,
dat Davidy in 't midden tusfchen de twee
opgenoemde zeen geplaatst , gelyk
nochtans fommigen willen, haare woe-
de , op eenen afiland van 12 uuren,
zoude hebben kunnen vernemen. Als
zy daarmede noch vereenigen eenen ge-
weldigen piasregen, die, met eengroot
gedruisch, in zoo veele golven en baa*

ren, ovev Davids hoofd zoude heenge-
gaan

(d) Hifi. Ub. V. 6.

(e) Ub. XXXVI. C. TIL

Cf3 senecae , Epifi. LXVII. „ Koe loco mihi Deme-

„ trius nojier occurrit
, ^ui vitam jècuram , et fine uUit

^ fortunae incurfionibus , mare mortuum wöm/".

Cs) OD. e, 400, ^. 294.
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gaan zyn ; dan wordt de zaak daardoor
noch te ongelooflyker. Want het vrees-

lyk geklater van zulk eene ftortvlaage

zoude het rumoer der zeen meer ver-

dooven, en ongehoorbaar maken (h);

en de gelykenis van het dorfiige herte

zoude dan niet te pasfe komen , noch ten

zinnebeelde voor den Koninglyken Dien*

ter dienen, om daardoor zy'nen befttgen

en brandenden dorst te beteekenen. Om
dan geen meer onbeftaanbaarbeden te

Vermeiden , noch meer ftrydende ge-

voelens over deezen text optöhaalen ;

zal ik, om dit onderzoek ten einde te

brengen , en om alle zwaarigheden weg-
tenemen , in 't Land der Jordaane enz.

plaatfen aanwyzen , waar de dichter in

eenen letterlyken zin zeggen konde : D&
afgrond roept tot den afgrond, by het ge-

druiscb uwer watergooten: alle uwe baa-*

ren, en golven, zyn over my bene ge-f

gaan.

Ik befchouwe David, met zyne man-
fchap , in de holen en /pelonken : welken
in den Libanon en in Trachonitis zoo
meenigvuldig zyn , dat de fchryvers van

de

(h) Q. CURTII Uk VIII. C. XIII. §. 23. ARRIA-
NUS , V. 333. "XSwg T£ èi ove»vë, eet» VIRGIL. Georg,

XV. 364.
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de Kruisvaart , niet wetende de beteeke-

nis van het woord Tracbonitis, en in

dat dorre Landy geduurende den zomer,
geen beeken noch bronnen aantreffende,

maar wel een meenigte van watergooten
en buizen , door welken het water naar
(i) regenbakken of waterhauders , 200

door

(i) De Tanques of Waterhouders , zoo gemeen In
dit gewest, als waren zy , met uitOuitinge van
beeken en bronnen , de eenigde luaterp/aaffen , wor-
den in heete en drooge landen, waar het des zo-
mers niet regent, voornaamelyk aangetroffen ; om,
door middel van het winterwater, het welke in
die bakken was verzameld en bewaard, de hoven
en akkers maatiglyk te befproeijen, en de men-
fchcnen het vee inhunnen dorst te drenken. Deze
Tanques zyn , ZOO door de natuur , als door den ar-
beid en de kunst, vervaerdigd. De natuurlyken zyn
de diepten en dalen , welken tusfchen hec ge-
bergte liggen, en de valleijen, door welken het
water in den regentyd, als door zyne kil ot bed,
naar de zee voordftroomt , of zich in de meiren
en het zand verliest. In die valleijen en diepten
verblyfc het water noch een poos; en het wordt
daarin, ten einde het niet ganfchelyk vervliete,
door dammen met de minfte kosten tegengehou-
den en opgeflooten. De nood dryft en dwingt den
loomen en vadzigen Oosterling, wil hy door den
dorst niet omkomen , om ook , aan den wortel of
voet der bergen, zich bakken uittehouwen, en
op allerhande wyze het water der bergen en heu-
velen , in den regentyd , derwaards afteleiden. Het
weinige water, dat noch in die laagten en bak-
ken, geduurende de verflindende zomerhitte, in
Trachonitis gevonden wordt, is zeer fpaarzaam,en

vaij
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door de natuur als kunst vervaérdigd,
in den regentyd wordt afgeleid , van

oor-

van eene zeer flcchte en ongezonde hoedanig-
heid. Het ftinkt en kookt op zyn flyk; luordt ver-
modderd door den voet van mevfchen en dieren, tZECH,
XXXII. 2. XXXIV. i8. ; door het invliegende fyne
en zilcige ftof laf en walgelyk; en (^tot eene over-
maat van kwaad) het grimmelt en leeft van wor-
men. Een water, eerder gefchikt, om den dorst

te tergen, dan om denzelven teftillen. En wordt,
daarenboven, den drinkeren zeer gevaarlyk : aan-
gezien zy, door deszelfs gebruik, zich krankhe-
den op den hals haaien, en wormen in hunne
beenen krygen, welken daaruit met groote om-
zichtigheid, door hen allengskens rondom ietsop-
terollen, moeten getrokken worden. Dan, door
een fchielyke of onvoorzichtige uithaaling, bre-

ken zy in Hukken ; en verwekken , door de gedeel-

ten, welken in 't vleesch en vel waren blyven zit-

ten, eene pynelyke verzweering. Ook gebeurt
het dikwyls, dat die hakken^ door den alvernieien-

den tyd, en de brandende en verteerende zonne-
Itraalen, fcheuren; en zy worden, in den oorlog,

om den vyand afbreuk te doen , verwoest en ver-

dorven.
Daar nu de reizigers, geduu rende den zomer, in

Trachoniti! geen vlietende beeken noch fpringbron-

nen hebben gezien, en eenpariglyk getuigen, dat

de in-en-opgezetenen met hun vee hunnen dorst

in de nuaterhouderen of regenbakken blusfchen ; heeft

de Koninglyke Dichter het woord ci'ö 'p'SJN -water-

firoomen^ of het water ^ dat in de valleijen en ktUen
y

als mede iii andere uitgehooUe plaatfe» , bewaard
"werdj niet onverfchillig, of zonder toeleg, ge-

bruikt: maar denkelyk heeft hy bet hQH-hovea
die bakken^ en niec aan fonteinen of beeken gelyk

anders vati de dichteren gefchiedc , fcUreeuWende
in-
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oordeel waren , dat de gooten of water'*

leidingen, waarin ook de inwooners met
hun vee zich ophielden , aan dat Land
den naam van Trachonitis gegeven had-
den. Dan de woordgronding ziet ei-

genlyk op eene hobbelachtige , ruuwe ,

fcherpe, en klipachtige , grondgefleltenis ^

hoedanig dit land van alle de reizigers

wordt befchreeven , en daarenboven be-

rucht door zyne ysfelyke holen en diep'

ten, die, naauw van ingang, naar bene-

den zich zeer verwyderden , en altemets

van zulk eene grootte waren, dat zy 4000
menfchen konden omvangen. Ongemeen
ne fterke bergvestingen en burgen van toe-

verlaat, waarin , van oude tyden af, de be-

wooners dier dorre ftreeke, als in koele
en welverzekerde plaatfen , hun leven

onder hun vee doorbragten, en uit de
afgronden gedrenkt werden. Afgronden
en diepten, van de natuure zelve toege-

lleld , en fommigen door 's menfchen
kracht

ingevoerd ; om door die wacerbakken, die aan
Trachonits als eigen waren, deszelfs waterloozen
toeftand te befchryven, en dat droog en fciierp land,

door de luaterhouJers , als ken-en-merkteekens, te
byzonderen; en daardoor tevens de redenen van
zynen lichaamelyken dorst , en van het gefclireeuw
der herten boven die bakke?/. , waarinede hy zyne
geestelyke verlangens naar God wilde yergele.ker^

kebben, duidelyk optegeyen.
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kracht en geduld tot woonplaatfen uit^

gehold; en zoo zonderling ingericht^

dat zy veel geruchts in de gefchiedenis-

fen hebben gemaakt, en een gansch le-

ger werk hadde , om een handvol ftryd-

baare mannen daaruit te vernestelen.

Davidf en zyne manfchap, door den
dorst gedwongen , zullen meenigwerfge-
noodzaakt zyn geweest, om zich in de
holen , ongeacht de roof-en moordzuch-
tige menfchen , welken zich daarin ver-

fchoolen , met veele moeite en gevaaren
nedertelaaten : en zullen, omlaag, in de
diepten gekomen , al wierden zy van de
Troglodijten of Holbewponeren niet be-

fprongen, of vervaerd gemaakt, noch-

tans door de buizen en watergooten , de
groeven en fcheuren der bergen, door
welken de ontbondene fneeuw zich in

de afgronden ontlast als door zoo veele

pypen van een natuurlyk waterörgel ^

de vreemdfte en fchrikbaarendjle Jlem"

men en geluiden hebben vernomen , en
de naarfle treur- en jammerliederen hoo-

ren fpeelen (k) , die mogelyk door de
kunst

(k) IRelatkn du Voyage de Perfe et des Indes,af» Sr,

TH. HERBERT , p. 20Ó. 207. „ Un vieux pdéte emporté

^ par une fureur po'éti^ue , fit et chanta dei vers a votre

5, loU-^
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kunst 200 vervaarend èn fchrikkelyk niet

zouden kunnen naargebootst worden*
Want de afgronden riepen tot de afgrori^

den , en maakten eenen zang en tegen-

zang , met zulk een ysfelyk geluid , dat

de Concerten van fommige Oosterlingen ,

wier geraas de ooren der Europeaanen
opfcheurt , daarby niet eens zouden ge-^

hoord zyn geworden. Daar zyn geen
pypen , die zoo fterk fpreeken , noch zulk

eene droevige en naargeeflige overeen-^

flemming maken, als de Jlingerbeekjes

én verborgene buizen oïwatergooten , door
welken zich de gefmoltene fneeuw van
de hooge bergen naar de afgronden , die

daaronder liggen, ontlast. Vreeslyke
V, DEEL, Li en

5 , louange j ausqueli repo»Joit un bruit enragë de hun tim-

5, bales et cCautres inflrumenii harbares ^ de fomiettes^

5, famhoursy cimbales de cuivre
, flutes et autres^ qui fai-

,, foient un tintamarre
^

qui nouis etourdisfoit en Jorte qui

,, nous Tpeusflons pu ouir Ie tonnerre... Je neffay s^ils

3j croyoient nous fatre flaifir ^ mais je puis dire avec veri-

5, //, que quand nous jerions fl)rtis de Vantre des Ciclopes ^

j, nous it'aurions pas e(ié plus fatiguez. ny plus etov.rdis que

5, nous eflions^ et pour moy en particulier je fus ravy de me
,, trouver dans mo?i logis ou je me couchay fi etourdy , que

5, de trois jours je nerecouvray Poüie.'" Et p. 219^ ''"'Lei

„ Ferfes mirent Ie feu a leur artillerie^ et nous donnerent

5, leur mupqite compofee de hautbois , de timbales, ei

35 d''autres inftrumens , que Pon ne connoit point en Euro-

f, pe, et quifaijoient une harmonie fl enra/ée, qu'elle res-^

^f fembloit aux orgies de Bacchus ^ plu tost qu'a un concert

9j de muflque'^\ ^
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en fchrikbaarende ilemmen, die van
fommige grotten Qnfpeionken het gedier-

te en het gevogelte, ja! ook den mensch

,

verwyderen , en hun den moed en lust

benemen om die verfchrikkelyke diep-

ten te bezoeken. Door die enge door-
togten , en geflotene of overdekte gooten ,

(1) valt het water, als in ongeftuime en
gebrokene baaren (m); raast en fchuimt
tegen , en over , de kantige rotfen

;

fcheurt de klippen; en fleept, nu (n)

en
Q.^ ht LYCOPHRONIS CASSANDRAM JOH. POTTERI

Co?nms7it. p. lip. ^ p. 144. ht fn.
(m) AMMiANi marcei;li\'i Lih. XVII. C. 7. f.

I^S. ''"'

Accidtmt autem^ ut opiniones exifiimant ^ inter

„ qiias ARISTOTELES aefiuat ^ lahorat , aut in cavernis

,, niinutts terrarum
^

quas graece Syringas appellamus
^

5, impulfu crehriore aquis undabundis: eet.'"' SENECAE
Nat. ^aeft. Lik V. C. XIV.. " Flumina Hik fcias licety

„ Tioftris paria
, fublabi : ali^ leviter ducta , alia in con-

,5 fragofis locis praecipitando fonantia. ^id ergo ? non il-

5, lud üeque dabis ^ esfe aliquos <^ fub terra lacus ^ ^quas-
jy dam aquas fine exitu fiagnare'"' "i C. 15. "7//o descendere

5, aufi funt , ubi novam rerum poptiojtem terrarumque pen-

5, dentittm habitus ^ 'ventosqueper caecuminaneexperirejjtur^

99 éf ciquarum in illis fluentium horridosfontes , (^ altamper-

^^ petuamquenoctem"". Lih.Yl.C.J. lllic quoque aliae 'vafio

,5 (urfudeferuntur , ^ in praeceps volurae cadunt : aliae lan-

5, gutdiores in vadis refunduntur ^ ^ leniter ac quietè Jïuunt'\

(n) SENECAE Nat. ^aefi. Lib. VI. C 22. ''Tune

5, faxa vafii ponderis decidunt ^ tune illa praecipitata rupes^

„ quidquid ab imo repercusfit , non pasfura confiftere , fuccw

5, tit^~-
^^ et ruere omnia vifa repente'^:

ut ait VIRGI-!

^lüS no(ier»
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1

en dan , fteenen en flukken van rotfen met
zich, die meteenvervaarlykgeplompin
de afgronden nederftorten , en die duistere

en wyde holen , met heefche en fchorre

flemmen, doen huilen en loeijen. Alle oo-

genblikken vallen 'er (op de bergen van

Ararat) {lukken van de rotfen in de af-

grondenf
die een afgryslyk geplomp en ge-

klater maaken. De afgrond van den berg

vertoont de grootheid des heeren. Men
yst en fiddert, als men 'er inziet; en
het hoofd begint te draaijen , als men op
deszelven afgryslyke (o) lleilten wil ftaa-

ren. Steilten, die loodrecht zyn, en
met puntige zwartachtige rotfen ge-

boord, enz. Het hol van Corycius ('p)

,

in Cilicien, was van de natuure zoo inge-

richt, dat het fcheene de eerwaerdige
wooning der Goden te wezen. Een
Goddelyk geluid van Cymbaalen; een
fchroomelyk geraas van beekjes , die van
alle zyden daarin flortten. Een groote
vloed, die uit eene groote bronne zich
voor een kort eind wegs ophief, maar
daarop zich v/eder verbergde ; een dik-

ke duisternis , en een zwaare lommer
LI 2 van

(o) TouRNEFORTS Rcizc naar de Le'vavt, 2. D.'

bl. 132. enz.

(p/ POMPONII MELJE Lih, I. C XIII. 20. &c.
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van bosfchen en flruiken, die den in-

gang zoomden; deeden den ftoutften

fchroomen en beven. Zoo was ook het
hol TyphoUy daarby gelegen; zoo was
ook Atlas (s\)y en andere hooge bergen
en fleenklippen ; waar het zonderling
geluid van fluiten , trommelen , en cym-
baalen, die holen en fpelonken, in de
meeninge van een onwetend en bygeloo-
vig volk, maakte tot een dertel verblyf
van Pan (r) , de Faunen , en Satyrs, Vrees-
lyke oorden; die des daags een woeste
en wilde eenzaamheid vertoonden (s),

en des nachts, in hunne afgronden,na.a.'

re galmen en klaagtoonen deeden hoe-
ren; die, door de kanten (t) en wan-

den

fq) PLIN. Nat. Hifi. Lib. V. t, HOFFMAN Lex»

Univ. hl 'uoczhus Aulocrene, Marfyas, eet.

(r) HOMERi H)m72.m?ana. cvaleriiti.accu Argo-

7iaut. Lih. III. 5, Pan ?iemornm hellitiue-^otens\quem lucis aio horis

5, A-itra tenent"".

Of Gad ^ te Baiil Gad en op dcii Libanon geëerd,
en Jef. LXV. ii. vermeld, niet Pan geweest zy ,

zal misfchien een onderwerp van onze overweginge
Icunnen worden.

(S) POMPONII MEL5: Lib. III. C. IX. S^.feq.

(t) SENECiE Nat. ^aefi. Lib. VI. C. ip.
'''' §uomO'

5, do in dolio cantantis VOX
,
per toturn cum quadam dis-*

„ cusflone percurrit ac refonat , & tam leviter mota ^ ta-

3, men circuit , non fine tactu ejus tumultuque , quo iuclufa

9, Bit: fic fpeluncarura fub cerra pendeatium vafti-
-

; •
-- - -

9i tas
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den der ohderaardfche holen , en door
de wederkaatfing der bergen, vermee-
nigvuldigd werden. Stemmen, natuur-
lyker wyze gefchikt, om een gemoed,
'van den Geest der wysheid, des raads, der
Jierkte, kennisfe^ en i;reeze. des hreren ,

ontbloot , te verbaazen en te ontroeren;
maar echter niet in ftaat, om het hart
van dien heldhaftigen Koning ganfche-
lyk te verbreken: als die, onder alle
die jammer- en treurgeluiden , in de
grootfte afeonderinge en verlaatenheid

,

nochtans der heiirotfe, met een geloo-
vig en flerk vertrouwen, aankleefde,
wanneer hy zeide : De heer zal des
daags zyne goedertierenheid gebieden, en
des nachts zal zyn lied by my zyn ; het ge-
bed tot den Godmyns levens ; Pf.XLII. 9.

•:...• Onder den Hermon is eene afgrysly-
ke kloof en metelooze diepte, waaruit
de Jordaan te voorfchyn komt : en van

~

zyne befneeuwde kruin ftorten naar die
diepte verfcheidene vlietjes ; en de ont-
dooide fneeuw fypelt en glydt , door de
fcheuren en reetcn van dien berg, met
een geruisch, naar dien grondeloozenkolk.

LI 3 Het

„ tas habet aéra fuum ; quem fnnul alius fuperjie mddejn
„ percusfit , agttat non aliter

, qiiu7n illa , de auihus pmlh
'

5, ante retuli
^ inania indito clamore-lonucrunc"
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Het afftroomend water breekt op rots

en klippen; en tuimelt over malkande-
rcn , als zoo veele geweldige en zich zelfs

vernielende zeebaaren. Daar zyn bee-

ken , die van den Libanon op de rotfen

fpatten; en met een geluid, als van ee-

nen (u) jlorm en donder (v), naar den
afgrond nederftorten.

De groote meenigte van fneeuwwater

,

dat, door verborgene pypen en water-

gangen , naar de diepten in het gebergte
afrolde, tegen de kanten der klippen

brak en raasde, en in gebrokene baaren

en verwoede gohen over David hene-

viel; de afgronden by haaren val op-
wekte , en luid deed tieren en roepen ; en
die holen en fpelonken, niet van aange-

naamheid veriloken, tot ysfe/yke fchoon^

heden maakte; (dat ik (w) met den Rid-
der D'ARViEux fpreeke); mogt vryelyk,

wegens het fchroomelyk en vervaarend

ge-

(vï) Memoires du Cheva!ier d'arVIEUX, Tom. %» p,

418. Excerpt. Gcogr. ex IRN OL WARDI, p. I74.

(V. yoy,7ge du .'>. DE STOCHOVE. p. 322. ^' il y ccurt

. ^j uft ruisfeau lequel comme il est ejifermé dans ces monta-

» 5»e^ ) <c^ 5«''/ tcmhe far phfieurs frecipices faiEl autan(

j, -Je kruUt que Ie tonnerrè".

(W^ TeiTi. 2. p. 418 ó- Le voyage de Syrië ^ du

Mont-Liban, ^ar m. de la roqüe, Tom, I. />. 6a,

99 Ó in ''-'i'f on est tn:etré
^
pour airif dire ^ d'une ciouce

IJ
tffrffir par /f hrvii d<^ ^^s eay,x mi ?i( tartsfent jamgii'^^
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geluid van dat fneeuwwater door die

gooten en Jcbeuren , Gods baaren en gol-

ven genaamd worden ; als die , in haare
omfluimigheid en woede, voor de holle
en dolle golven van eene beroerde en
verbolgene zee niet behoefden te zwich-
ten.

Moet de taal en flyl der dichteren,
naar het voorfchrift van aristoteles
(x), van den gewoonen weg afgaan , en
niet voordloopen in woorden , waarvan
men zich in de dagelykfche praat en ver-

keer met m.enfchen bedient , maar in

oneigenlyke uitdrukkingen, die de voor-
werpen omkleeden en in eene bevallige

tooi aan het oog vertoonen ; dan moet
de dichtftyl des te fraaijer worden , wan-
neer dat ongewoone, en van het betre-

den pad afwykende, meerder in de
zaake , dan in de bewoordinge , van het
dichtfluk gevonden wordt: omdat de
zaak de letter, even als het lichaam de
fchaduw, in waarde, kracht, en fchoon-
heid, oneindig te bovenl gaat. Mogen
de wonderen, en alle zulke gebeurtenis-
fen, welken het menschdom bykanson-
moogelyk rekent, met alle recht tot

LI 4 het

(x) Lih. De Tdét. Cap. XXII.
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het ongewoone gebragt worden; dan
jTioeten in een dichtfluk (myns oordeels)
die wonderen en zeldzaamheden niet

in buïtengewoone en oneigenlyke woorden
opgezongen, maar in cigenlyken en let"

terlyken opgegeven, worden. Zulke ge-

beurtenisfen ftaan als met een raadfel

gelyk : en; zal een raadfel in ons ver-

wondering, aandacht, en naarvorfching,

verwekken; zoo moet deszelfs flyl en
h^woQxdXnggemakkelyk , elgenlyk, qti ligü

te verfiaan, zyn; en dezelfs verborgen-
heid en geheim niet in de woorden

,

maar in de zaak zelve, ingewikkeld
wezen. Het moest aan allen , die noch

defchrïften noch de kracht van God weten

,

onaannemelyk, ja! ten eenemaale orge^

Jooflyk voorkomen , hetgeen de Proteet

Jonas, Hoofdft. IL 3. enz. van zich zel-

ven getuigt: Alle uwe baaren, en uwe
golven ,

gingen over my hene. De znakf

nochtans , had zich zoo toegedraagen ;

en de woorden, door weiken die zon-

derlinge gebeurtenis van hem wordt be-

fchreeven , moesten eigenlyk , en niet

ieenjpreukig, doch naar de letter, ver-

ftaan worden. Want hy had, in dtx\

grnoten visch, de paden der zee doorwan-

^^C'ld\ het wier was aan zyn hoofd gebon-

den\
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den; en de grendels der aarde gingen om
hem bene, David konde op eene zelf-

de wyze , en zoo als wy daarvan reeds

de genoegzaame redenen gegeeven heb-
ben , uit de holen van Hermon en Mits-

har , uitroepen : ^lle uwe baaren , en uwe
golven , zyn over my henegegaan : de af-

grond roept tot den afgrond, by het ge»

druis uwer watergooten ! Van zulke dich-

terlyke fchoonheden, die ongewoone
en zeldzaame gebeurtenisfen , welken
aan het vleefchelyk oog als onmogelyk
toefcheenen , in een' ftyl en bewoordinge
voordraagt, die van allen duidelyk en
naar de letter wordt begreepen en opge-
vat , hebben de ongewydden geene voor-

beelden, dan alleen de zulken, welken
zy, by wyze van verzieringe, en door
eene fabelzuchtige verbeelding , hebben
in 't licht gebragt. Die geestige byzon-
derheden worden alleen aangetroffen in

de fchriften van die menfchen, waarin
God, die alleen wonderen doet, wonder-
lyk geweest is, en welken hy tot wonde-

ren en wonderteekens gefield had. Maar
ik worde gewaar, dat ik, die my by
de Aardrykskunde fleeds had opgehouden,
in devoorgaande bladzyde, ongemerkt,

der Z}/^Z;^^«/7^^genaderd ben. Dan die uit-

LI 5 ftap
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ftapis niet groot; en zal zelfs dienen,

om my, door noch ééne aanmerking
van ARisTOTELEs en anderen , over de
Dichtkunde y medetedeelen, als dooree-
nen kleinen omweg, tot het einde my-
ner aanmerkingen, over het Erets der

Jordaancy enz, te brengen. Diefcherp-
zinnige Wysgeer , en allen, die over
dat onderwerp gefchreeven hebben, mer-
ken aan , dat de mensch , van natuure

,

ter naarvolginge geneegen is; en dat hy,
om naartevolgen , en in zich zeiven uit-

tedrukken , het geen hy in de voorwer-
pen ziet, en het geen hem zelven leven-

dig had geroerd en fterk getroffen , het

allerbest flaagt, wanneer tusfchen hem,
en de dingen welken hy zoekt uitte

-

drukken, eene natuurlyke overè'enftem-

ming plaats heeft. Dat is: die tot de
Zang- en Dichtkunst geboren is , wordt
het gemakkelykst en van zelf, als het

ware, door de gelykenisfen, die met
zyne geestneigingeftrooken, endoor de

toonen, die met zynen toeftand inftem-

men, geroerd en aangedaan (y). De
voord-

Cy) ÏELIANI Var. Hifi. Lih. XIL C. XXXVIII.
*fvö5yT55 5è 0/ HdyM , eig cfksQ rivag OxavT^as ncii m-
raawBQ ü%oi(iuiilovrui- Co»/, plutarchus, ^«jSyris,

Lydis, & ^gyptiiS, ham lugendi ratmzem magis con-

veaientem^ eiiam tribuit ^ Lih, de ConfiL ad ^polli», S,
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voordbrengfels van zyn vernuft ontvan-
gen hunne byzondere waerde van dien
trap der overèenftemminge; zy zyn het
allerkostelykst; wanneer die onderlinge
overeenkomst, om zoo te fpreeken , alle

perken overfchrydt, en de dichter uit

zynen (land gerukt en buiten zich zei-

ven gevoerd wordt. De toepasüng van
dat alles laat zich op David, dien veld-
vlugtigen Koning, in zynen, bykans
wanhopigen, toeftand,gemakkelyk maa-
ken. Hy werd door een zee van ellende
gefold , gefchokt , en geflingerd ; en

,

door eene meenigte van wederwaerdig-
heden ,heen en wedergedreeven (z). Gol-
ven, en baaren, (a) van allerlei rampen
en tegenfpoeden gingen over zyn hoofd;
en, uit den overvloed, op een verrader-
lyke wyze, tot de uiterfte behoeftig-

heid

(z) J. ALBEP.TI Ohf. Philol. in N. T. p. 370.
(a) Biblioth. Brem. Nov. Cl. VI. jfJjc. 3. pag. 198.

Vtd. quoque HELIODOR. AEthiopic. Lih. IV. p. 235.

AüCHYL. Supplic.

]B«' K«/ "KcKKcixiif, ys IvcTcaKuurru. it^uyii.circc-

AVtjf $'a\iV(rffOV véXayog ov /x«A' Evttosov

ToS ëVp£/3;jj(£ , jt' oóJafAoö h(i,ijv nayiav'

Coll. JOH. POTTERI m LYCOPHRONIS CASSANDRA^
Comment. p, 137. ad vs. 228. é* Vitae TIMÜRI Cap,
JjXX, Tom, 2,p. 655.
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heid gebragt , moest hy , dooi* angst

en vrees naargezet, in een dor en dorflig

land omzwerven: een land, uit eigen

aart, zeer gefchikt, om zyne natuur-

lyke heldhaftigheid te verbreken; om
zynleed en droefheid, door deszelfs ver-

brandde, ruuwe, klipachtige, en fcher-

pe grondgefteltenis , te vermeerderen;
en om dien geborenen en van Gods
Geest geheiligden Dichter, door alle

zyne rampen en wederwaerdigheden

,

voor alles, wat fchrik konde verwek-
Icen , overgevoelig gemaakt , nu ten ee-

nemaale , door een meenigte van afzig-

telyke diepten , en een fchroomelyk ge-

luid van watervallen en afgrondsjlem'

men , zoo te beroeren , te ontftellen

,

en te vervaaren , dat hy moeste uitroe-

pen : O myn God! myne ziel buigt zich

neder in my ; daarom gedenke ik aan u ,

uit het Land der Jordaane en Hermo-
mm, uit het Kleine Gebergte ! Quz, Daar^
om wordt myn geest overjlelpt in my , myn
hart is verbaasd in het midden van my!
Ik breide myne handen uit tot u: myne
ziel is voor u, als een dorftig land. Sela!

enz.Pf. CXLIII. 4, 5. (b). Nochtans,
in

(b) Vergcl. Ff. LXXXVIII. Klaagt. III. 52;.
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in die duistere en treurnisvolle afgron-

den , Schuilde hy by zynen God, en floot

zyne fmeekingen met dit toeverzigt op
dien Almagtigen Uithelper : (c) ff^at

buigt gy u neder, o myne ziel! en wat
zyt gy onrustig in my? hoop op God;
want ik zal hem noch koven; hy is da
meenigvuldige verlosjing myns aangezigts,

en myn God: Pf. XLII. 12. XLIII.5.

Nadat ik Het Aardrykskundige van de-'

2.QnPfalm, het welk tot eene bondige
kennis daarvan den vasten grond legt;

meestendeels hadde afgewerkt; beving
my de lust, om myne gedachten, al-

reeds in onrym medegedeeld, 200 niet

allen, ten minften haare voornaamfte
bedoeling, in Dichtmaat overtegieten.

Dan, in hoe verre my dit gelukt zy,
zal een taal-en dichtkundig lezer, aan
wiens oordeel ik mjy, met befcheiden-
heid, onderwerpe, uit de hier volgen-
de nieuwe beryminge het best kunnen
opmaaken.

'M
- : '--'

-

CO HOMER. Od, ê* 464. fe^.
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I.

Als een hert, in dorre ftreeken,

Wen de zomer heeft gelikt

Waterhouders , gras , en beeken

Schreeuwt ; zoo fchreeuwt myn ziel , en ftikt

Schier van dorst , naar U , de bron

,

Levensgod! myn wolk en zon!

Wanneer zal ik God genaaken ?

In zyns aanfchyns vreugde blaaken ?

2.

Myne fpys zyn bange traanen

;

Traanen vlieten, nacht en dag;

Als zy my geduurig maanen,

" Waar blyft God , in uw geklag ?
'*

'k Stort myn ziel , en worde droog

,

Als ik denk , hoe 'k voormaals zoog

Uwe borften, met de kooren

- Naar uw huis my doende hooren.

3'

Hoe ! myn zielï zoo neergezonken.

Zoo verlegen , zoo bedeesd ?

Wacht op Hem, die u befchonken

Had met eenen vasten geest

!

Kreun u aan geen bitfen fpot.

Beid geduldig uwen God

;

^jZyn gezigt zal my verryzen,
"
'jK.Zal noch eens zytx heillicht pryzen.

4. Zie]
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4-

Ziel en moed my thands verlaaten ,

Myn God ! daarom denk ik aan

U 5 uit Hermons, Mitshars gaten.

En uit 't Landfchap der Jordaan.

'k Kerm, waar 't water my verbaast

,

Als het door uw gooten raast.

Over my uw baaren breken,

Afgronds ftemmen my verbleeken.

5.

In den dag, zal God beftellen

Zyne goedertierenheid :

In den nacht, zal myn hart wellen

Een gezang, dat my opleidt.

Een gebed tot mynen God,

Met berusting in myn lot.

'kZal den God myns levens zingen.

Die zal dit voor my voldingen.

ö.

'k Zal tot mynen Rotsfteen zeggen :

" Waarom wilt gy my , gebukt

„ En vergeten, nederleggen

„ In den rouw, en zwaar gedrukt

„ Van myn hooners, die my 't meest

,, Hiermee breken been, ja! geest?

99 Waar is thands uw vast vertrouwen,'

» Waartoe blyft gy op God bouwen ?

"

-1' 'W'aa
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i
•

Wat! myn ziel! zooneêrgeflaageii^'

Zoo bekommerd , zoo beroerd ?

Op ! God heeft in u behaagen

;

Uw God , die uit diepten voert.

Smaad grootmoedig hunnen fpot!

Hoop geloovig op dien God

!

'k Zal toch mynen God noch roemen

,

Hem myn Wezensleven noemen.

Onze aanteekeniügen , op het Land
der Jordaane, dienden noch vermeer-
derd te worden met eenige aanmerkin-

gen , over het laatile gedeelte van Jof»
XIX. 34, alwaar gezegd wordt , dat de

Jlam van Naphtali tegen het Oosten Jïiet

aan Juda aan de Jordaafi, Hoe is dit

mogelyk? daar Juda, ten aanzien van
Naphtali, niet in V Oosten maar in V
Zuiden, ook niet aan de Jordaan maar
aan de Doode Zee , gelegen; en dooi'

verfcheidene tusfchenïnfchietende Jlam-
men, van Naphtali afgefcheiden ; was.

Heeft de Landflreek over de Jordaan,
oudtyds, Jiidea over de Jordaan gehee-

ten, gelyk de Heer reland meent; en
denkt, dat dit uit josEPHUs(a), die van

een

Ca) Ant^ Jitd, Lih. XII. 4,
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een Juda over de Jordaan gewaagt, vry
duidelyk blyke. De Heer bachiene , (b)

die dit gevoelen van dezen geleerden

Landbejchryver f en van meer anderen,

over deze moeilyke plaats, heeft ter

toetfegebragt, laat voorafgaan, dat de
zaak terftond zoude gevonden zyn , al^

nien maar, zoo als reland het hebben
wil , op de plaats uit josephus geruste-

lyk konde aangaan.

De Joodfche Gefchichtfchryver ,wiens
woorden ik, in 't oorfprongelyke,naauw-
keurig onderzocht hebbe , komt my
voor , geheel iets anders te leeren. Hy
onderrecht ons, hoe (c) Hyrcanus, in

zyne wederkomste mtEgypten naar Je-
rufalem , van zynen Vader en Broederen
belaagd , welhunnen verderflyken aanflag

ontweeken hebbe , maar dat hem nie-

mand in Jerufalem wilde opnemen en
huisvesten ; het geen hem niet weinig
deed vreezen , en het befluit nemen om
over de Jordaan te trekken , en de Bar-
baaren te dwingen om hem fchatting te

betaalen. Dat, na den dood zyns Va-
ders , het volk in twee hoopen verdeeld

V. DEEL» M m zyn-

(b) H. Geogr. I. D. bl. 575.
'ie; A;it. Jud. Ui>. Xll. 4.
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^ynde, de grootfte zich voor zyne oud-

5 fte Broederen verklaard hadde. Weshal-
ve hy niet konde befluiten, naar 7<?rM-

Jalem wedertekeeren : maar liever ver-
koos , zyn verblyf in 't Overjordaanfche

of Peraa te nemen ; alwaar hy geduuri-

ge oorlogen met de Arabieren yoerde,
en van hun veelen doodde en gevangen
kreeg. Dat hy, aldaar, niet verre van
Heschbon, een fraai en fterk flot,uit wit
marmer , liete (lichten , aan het welke hy
den naam van Tyrus gaf: zynde de
plaats, waarop dit flot gevestigd was ,

gelegen tusfchen Arabien en tusfchen

Judea , over de Jordaan , of in 't Over-'

jordaanfche; want, Tr^^av toïi Vo^^dy^

^

is eene bekende fpreekwyze , zoo by
josEPHUs , als by de fchryvers van het

Nieuw Verbond, om het Overjordaan-

Jcbe, vooral P^r^^ , aantewyzen. Het
zoude ook ilryden tegen den aart eener

landbefchryvinge , de waare ligging van
een plek gronds, ftad, of landfchap,

aantewyzen , door dezelven , als een
midden , tusfchen twee grenspaalen inte-

fluiten; wanneer dat midden zelf tot één
dier twee uiurjie grenzen behoorde, en
daarvan niet onderfcheiden was. Zoo
lag, by denzelfden fchryver, Samaria

tu&i
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tusfchen Judea en Galika; Paneas , tot

Gaulonitis gerekend , tusfchen Galilea

en Trachonitis, En het zoude wanheb-
belyk geweest zyn , byaldien het flot

Tyriis tot Arabi'én of 'Judea behoorde,
het te befchryven , als gelegen tusfchen

die twee landen.

Schoon nu, ten tyde van Jofua, al-

leen de Doode Zee de ftam van Juda
ten oosten toeiloot ; by eene verdeeling

echter, die in de dagen van josephus
ftand greep , ging de oostelyke grens dier

flamme hooger op langs den oever der
Jordaane , en reikte noordwaards tot op
de hoogte van j4nuaib (d). Peraa was
begreepen tusfchen Macbarus, Pella,
Philadelphia , en de Jordaan, en werd,
ten oosten^ door Arabi'én, enz. beperkt,
(e) Gevolgelyk, moest dit flot Tyrus,
dat in Peraa of de Overjordaanfche
Landftreeke naby Heschbon gebouwd
was, tusfchen Judea Qn ArabiënixAiggQU,
De woorden van josephus , waar het

eigenlyk op aankomt, luiden dws-.Deze
plaats (waarop het Jlot ftond) is tusjcben

Arabïèn en Judea, over de Jordaan ,Mm a niet

(d) De Bello Jul UK UI. 3. §. 5.

c«) /^. §. 3.

'
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niet verre van Heschbon : êicg o ic-Koq

'scttI ^sra'^v rij; ts A'^a^iag y.cd Tr^g Vov-

'èdiag j -ïïs^av tov Vo^S'dvs , ê Tropjfw ryjg EV-
as'^uvLTi^og. Achter Judea , moet de zin-

Jnyding gefield worden. Want josephus
zelffcheidt Judea y door de Jordaan ,

van Peraea'oï het Overjordaanfche, En
dit fluk gronds, als het bedoelde midden,
lag tusfchen Arabïèn en Judea ; en be-

hoorde dus tot géén van die beide Land-
fchappen, maar ma.a.kteQGn klein gedeelte

van bet Overjordaanjcbe uit.

" Het fchynt my toe , (vervolgt de Heer
w BACHiENE,) dat deze zwarigheid niet

•i,
wel anders geheel kan weggenomen wor-

„ den; ofmen moet het daarvoor houden

,

„ dat een ftad , genaamd Juda of Jehu-

„ da, ergens aan de Jordaan, ten oosten

y, van Nephtali gelegen hebbe , offchoon

yy voor of na niet meer gemeld', aan welke

„ deze Jlam dus reikte tegen den opgang

„ der zonne, ^Er was een ftad Jehuda of

„ Jehudy in het erfdeel van Dan, Zie Jof
5^ 2CIX» 45. Veel ligt voegt Jofua der-

„ halven by. deze ftad , de omjchryving

„ van Jehuda aan de Jordaan, om ze

„ van de andere ftad Jehuda te onder^

>, Jcbeiden. Doch wy geven dit niet ver-

\
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5, der opy dan als ene hutere gtsjing'*.

Deze nieuwe gisfing, hoe fcnrander

ook uitgedacht om den knoop te ont-

binden, kan, uit krachte der beteekenis-

fe en des gebruiks van het woord (f)

^^"
, (ergens tegen aanftooten , bonzen , aan-

valïen , op aankopen , enz.) geen fteek

houden ; als het welk een onmiddelyk

aanraakeny gemoeten, oï het ftooten ,w2in

twee landen tegen eikanderen , te ken-

nen geeft ; en niet kan gezegd worden
van Landfchappen , die door eene rivier

of zee van e\k.SiX\dieven gefcheiden worden.
Hetgeen dan ook de reden is, waarom
dit woord 720oit gebezigd wordt van de
ftammen , die tegen eikanderen overlagen,

en door de Jordaan waren afgefcheiden»

Immers! zoo als Naphtali tegen Zebu-
lon in '/ Zuiden , en tegen Ajer in V Wes-
ten

, ftiet ; op dezelfde wyze moet ook
die floot tegen het Oosten begrepen wor-
den, Naphtali nu zat vast , en raakte on-

middelyk, aan Afer en Zebulon, Gevol-
gelyk , dan , moet dezelfde flam in 't Oos-
ten ook verëenigd geweest zyn met , en
geftooten hebben tegen, Juda derjordaa-

ne. Als wy nu van eenige plaatfen in

Mms <^ie

(f) A. scHULTENSjComment. in Job. p.2ii. ve-
NEMA, Comment adjer. />. 211. 420.
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die {lamme gefchreeven vinden , Jo/,
XIX. 33,, dat haare uitgangen waren aan
de Jordaan; zoo is daaruit optemaaken,
dat , niet de ganfche ftam , maar een ge-

deelte daarvan , tegen Juda der Jordaa-
ne hebbe kunnen ftooten. En dat ge'

deelte, door het welke diejioot verricht

wierde, zal ons teffens aanwyzen, waar
wy dit Jada der Jordaane te zoeken
hebben. De Naphtalijten (vermeldt ons
JOSEPHUS (g)) waren bezitters van alles

,

wat naar het Oosten zag, en tegen Da-
maskus gekeerd was. Zy hadden het

Oppergalilea , tot aan den Libanon ; en de
bronnen der jfordaane, die uit den berg
voordfpringen , tot aan de grenzen der
Had Arce, tegens het Noorden, De gan-

Jche ftreek , derhalve , van Baal Gad tot

den ingang van Hamath , van den Voorli-

banon , tot waar de Jordaan zigtbaarlyk

begon te vloeijen, moest de eigenlyke oord
wezen, die vast zat , en /liet, aan de groO'

te vlakte , waarin de Hermon lag, en die

naar Hamath en Damaskus opliep. Het
Land van Mitspa, en het Dal van Liba-
non , de oude woonplaats der Hivviten , en
de Noordöostergrens van Kanadn,

De

(g) Ant. Jud. Lih. V. I. %. 22.
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De Heer j. d. michaelis , (h) in zyne
Aanmerkingen over Deut, XXXIII. 23.
geeft dezen korten uitleg : ^^Het Zuiden
,f is hier niet een iegelyk Zuidelyk
3, Land , noch minder het Zuidelyke
5, Deel van Palestina; maar de naam van
» eene zekere Landftreeke aan de Jov'
„ daan op de Zuidzyde van de 'Zee

„ Genezareth , die, J05, XI. 2., iets

„ duidelyker het Zuiden van Geneza-
5, reth heet, en aan het 200 genaamde
5, Zuiden van Juda ftiet. Het Zuiden
5, van Genezareth lag ten Westen der

5, jfordaane; het Zuiden van Juda ftrek-

„ te zich tamelyk wyd uit tegens het

y. Oosten, en ging ook Noordwaards tot

„ in de nabyheid van de Zee Geneza-
-,, reth. Beide de Landen, die den naam
5, van het Zuiden draagen , worden
,^ Hechts door de Jordaan vanéén ge-

y, fcheiden".

Ik zal, in 't vervolg der Bydragen
,

myne gedachten over deze plaats mede-
deelen. Alleenlyk kan ik, by voorraad

,

ter wederlegginge van dit gevoelen , dit

weinige opgeven. Dat , in die korte
Mm 4 «//-

(h) Deutfhe Ueherfeizwrg drs Alten Testamejits rr.it

Anmerkungen fur ungelehrle, des 4. th. Ztueite Halfte

.

hl. 97. A»m. Z. f, B. Mos. C. XXXIII. 23.
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Uitbreidingen het Zuiden (Oni) met het
Vlakke Veld (^mr) verward wordt. 2.

NaphtaUes erjlot heeft zich nooit bene-
den , öï ten Zuiden van , de Zee Geneza-
reth, uitgeftrekt. 3. Het Vlakke Veld,
dat de^orfif^rt;2 doorfnydt , wordt ner-
gens, noch aan de Oost-nochtVestzyde

,

het Zuiden van jfuda of Naphuali gehee-
ten. 4. Landen , door de Jordaan van-
ëengefcheiden , komen nergens voor te-

gen eikanderen te flooten.

Dat de ganfche ftreek, van Hamnths
ingang af, en noch al hooger op , den
naam van Juda der Jordaane gedraagen
hebbe , komt my zeer waarfchyniyk
voor uit 2. Kon, XIV. 28. alwaar van
jferobeam flaat aangeteekeod , dat hy
Damaskus en Hamath, tot Juda {behoo-

rende), aan Israël heejt wedergebragt. De
gewoone uitleg, over die woorden, is te

vinden by onze geëerde Kantteekenaars.
Welke redelyker zal voorkomen , en
meer voldoenings geven ; dan de mee-
ning van den Heere harenberg , in

zyne Inleidinge voor zyne, onlangs uit-

gekomene, Verklaaring over Amos (i),

die,

(i) Jntrodu^, in A?nnfum^ />. 70. feq. p^x^-j ri{>? S^ï'r-T
^N-c'U n-iH'S TOH-riNi Reftitutioncm promovin Da-
niasci ac Chamach Jehudae cum IsraëJe,
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die, in dezer voege, de W(X)Tden over-
zet: Jerobeam heeft de herftelUng van
Damaskus en Hamath aan Juda met Is-
raèl uitgewerkt^ of te wege gebragt: zoo
veel daarmede willende aanduiden, dat,
uit hoofde van een verbond, tusfchen
de Koningen van y«^^ en //r^^7 geOoo-
ten, de veroverde landen, welken zy
hunnen nabuuren afhandig maakten,
door hen beiden gemeenfchappelyk zou-
den bezeten worden. Dat Jerobeam^
derhalve, volgends het gemaakte verdrag,
het Holle Syriën en Damaskus ingekree-
gen hebbende, het zelve, zoo wel tot
jfuda, als Israël, hadde doen wederkee-
ren-, om beiden daaruit een gelyk genot
te trekken.

Ik wenschte wel, die onderflelling,
uit de RyksroIIen van Juda en Israël,
beweezen te zien. Wat voordeels kon
er voor Juda 'm fteken, deelgenoot te
wezen van een land, zoo verre van hun
verwyderd; maarzoo gelegen voor 7^-
rael, en als eene geopende deure om in
byrièn te dringen ? Moest zulk een deel-
genootfchap niet veel eerder een twist-
appel worden, en aanleiding geven om
net oorlogsvuur tusfchen die beide Ry-
i:en aantefteken ? En, ware het dan niet

Mm 5 be-
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beter geweest, byaldien ooit zulk een
verdrag heeft plaats gehad, dat de over-

wonnene landen aan dat Ryk te beur-

te vielen, aan het welke zy het naaste

belendden ; dan , dat zy in gemeenfchap
van twee Koningen bezeten wierden,
tusfchen welken doorgaands bittere Vy-
andfchap heerschte , en die zich zelden

verftoncien ? Wie heeft ooit gezien , dat

twee honden , in vrede en vriendfchap

,

één been klooven ? Dan ik wil my hier-

mede, als meer tot de Gefchicht- dan
Aardrykskunde behoorende , niet verder

ophouden.
De rechte vertaaling der woorden,

welke ik op het oog hebbe, zoude deze
wezen: Hoe hy Damaskus enHamath(k)
tot Juda in Israël wedergebragt hebbe.

De Koningen van Syriën, die Hamath,
na Salomons dood , van Juda der Jor^
daane hadden afgescheurd, kwamen nu
dit overheerschte deel weder aan Jero-
beam te verliezen , die , door zyne
krygsmagt, Damaskus en Hamath tot

Juda in Israël deed wederkeeren. Niet
tot de Stam of het Ryksgebied van Juda,
maar tot Israëh Niet tot dat Land van

IS'

(k) BASIA. A'. il'. 28. Vlxi oa-U '£T6(TTpS-^e TllVi

cnKov y.cti Ti^v A//xaö T^ ïovSct iv ts^ceyiK-
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Israël, in dien ruimen ^in , zoo als het

wel eens genomen wordt voor dat land,

dat de heer voor de XII Jlammen had
uitgefpeurd ; of dat ganjche land, waar
'Jakobs nakomelingen , zoo ten oosten
als ten westen der Jordaane, bezitters

van geweest zyn. Ook niet dat ganfche

Land van Israël, wier Koningen, na de
ongelukkige fcheuring onder Rehabe^
am, ten Noorden van Juda en over de

Jordaan het gebied voerden ; maar

,

bepaaldelyk, het Ifraël der jfordaane,

Ezech. XLVII. 18. dat met Juda der

jfordaane den Noordöosthoek van Ka*
nadn uitmaakte, die tusfchen Naphtali,
den Voorlibanon, de Galileeuwjche Zee

,

de Jordaan , en de Oostergrens van Ka^
nadn , begrepen was : (1) als welke tus-

fchen Havran en Damaskus , en tusfchen

Gilead, (niet het ganfche Gilead, zoo
als men wil , maar het halve Gilead waar
Manasfe woonde), en tusfchen bet Land
van Israël aan de Jordaan , moest ge-
meten worden; en welke van Hazar-
Enan, naarSepham, Ribla , tegens het

Oos'

CO De Noord-, Oost-, en-Zaidergrensfcheiding
van het eigenlyke Kanaan zal ons, te zyner tyd,
bezighouden; 'als mede de ligplaats van Hamath;
waarvan in de H. LanSefchryvinge , veel afhangt.



556 JUSTUS TJEENK OVER DE

Oosten van Ain , afgaat , en raakt aan ',

oïjlrykt langs , het Oosten der Zee Cin-

fiereth , Num. XXXIV. 10-12. Deze
Noordöostelyke hoek alleen , binnen deze
opgegevene grenzen vervangen , was het

Isra'êl, waarin dit Juda lag; ofwaarvan
de landftreek Juda der Jordaane, tot

het welke Hamath was wedergebragt , en
waarover jferobeam den fchepter zwaai-

de, een gedeelte uitmaakte. Juda der

Jordaane lag Noordelyker, dan Israël

derjordaaney als het welke Zuidwaards
langs die rivier, tot aan de Galileeuwfche

Zee y voordliep; hoewel die naam, in

den aangehaalden text , zoo ruim voor-

komt , dat hy Juda der Jordaane in

zich befluite. En, naar het my toe-

fchynt , heeft de H, Landbefcbryver

,

fieraads halve , zynen ftyl bekort; daar

het wanluidend zoude geweest zyn , in-

dien hy voluit gefchreeven hadde , dat

Hamath was wedergekeerd tot Juda der

'Jordaane y. in Israël der Jordaane, De
herhaaling van het woord Jordaane
moest, zoo kort na eikanderen, on-

aangenaam aan het gehoor voorkomen.
Daar Juda in Israël, des tyds, en nu
noch, genoeg was, om de reeds ver-

meldde Landftreek aantewyzen; en ze,

door
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door de byvoeging van het woord Isru'

el, duidelyk en klaarlyk te onderfchei-

den van Judaas Ryk en Sfamme, van
welken , noch even te voren vs. 22.

,

was ter neder gefteld, dat j^zaria Elath
tot Juda had wedergebragt. Waar Juda^
zonder byvoeginge van eenig ander
woord , alleen flaat; en daardoor dui-

delyk genoeg van Israels Stamme en
Ryksgebied onderfcheiden wordt. Kan
de afleiding van de eigen naamen der
plaatfen altemets helpen , om de gele-

genheid , den aart , en de befchapen-
heid, eens lands beter te leeren kennen

;

fchoon een Landbefchryver niet gehou-
den is om reden te geven , waarom een
land dus en niet anders benoemd zy

:

zoo zal het plaatfelyke van Juda der Jor»
daane in alles beandwoorden aan den
wortel m» , waarvan het afflamt ; en die

zoo veel zegt, als uitjleken, uitf-pannen^

in "'t lange uitfpreiden en uitrekken; en,
Leenfpreukig, loven, pryzen. Waar-
van ookT, een hand, wordt afgeleid,

dat altemets een lange uitgeftrekte zyds
en ftreek lands aanduidt. Het Land, der-

halve , van '^uda der Jordaane , dat uit

het Noordoosten naar beneden , in een
wyde uitgejirektheid 9 als een uitgejlooke-
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ne oï uitgefpannene hand , afloopt, tegen

Naphtali aanftoot, en zich uitjlrekt naar
de bronnen en rivier der Jordaane , mag
dan dezen naam wel draagen : als zyn-
de ook , aan en in de nabyheid der

Jordaane , en overal waar het geen ge-

brek aan water heeft, een aangenaam en
wellustig Land f dat van den reiziger, en
van alle aanfchouweren , diende gepree-

zen, en verheven, te woreen,
Mogelyk zal iemand, die zich herin-

nert, wat aangaande den kleinzoon van
Hetsron geboekt zy, in zyne ajkomste

van Vaders zyde, en zyne heldhaftige

verrichtingen, meenen gevonden te heb-

ben de reden der naamgevinge van Juda
der Jordaane, Hetsron , uit de fiamme
Juda, was ingegaan tot de dochter van
'Machtr,den vader van Gilead, i Chron.
II. 21. 22. 23. Deze Machir was de

eerstgeborene van Manasfe; en, omdat
hy een krygsman was, had hy Gilead en

Ba/an; Jos. XVII. i. Zyne dochter, aan

Hetsron gehuuwd, baarde Segub', en Se-

gub gewon Jaïr: en hy had i'^Jleden, in

't land van Gilead» En hy nam Gefur,
en ^ram, met de vlekken Jdirs, van de-

zelven met Kenath en haare onderhoorige

plaat/en, 60 Jleden: deze allen zyn zoo-

nen
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nen van Machir , den vader van Gilead*
en Deut. III, 14. Jaïr , de Zoon van
Manasfe, kreeg de ganjche landflreek van
Argoby tot aan den landpaal der Gefurij^
ten en Maachatijten: en hy noemde ze

^

naar zynen naam. Bafan- Havvotb- Jaïr^
tot op dezen dag. Hiertegen ftrydt niet
Num. XXXVI. dat de ervenis van eene
erfdochter niet tot eene andere flam mog-
te overgebragt worden. Want die wet
was toen noch niet gemaakt, toen Hets^
ron met Machirs dociiter trouwde; ook
was het geen erfdochter , waaraan Hets-
ron huuwde. Niet Hetsron; maar Jaïr
voornaamelyk was het , die den dappe-
ren Machir zeer geholpen had tot de
verovering van Gilead en Bafan; en
die, als een vrugt zyner dapperheid, en
ter belooninge van zynen heldenmoed,
de ganfche landflreek van Argob had in-

gekreegen.

Tegen deze gedachten oppert zich
deze zwaarigheid: dat Jaïr de ingeno-
mene dorpen wel naar zynen naam ,
maar niet naar dien van zyne flamme ,
heeft laaten benoemen ; en , fchoon zy-
ne vaderlyke herkomst vorderde

, (m) dat
hy

Cm) ƒ. D. MICHAELis Mofatfches recht - Zweifer
rheil, g. 78.
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hy tot Juda , en niet naar zyne moeders

zyde , tot Manasfe gerekend wierde

,

echter fchynt hy veel meer tot Manasfes

fiam te zyn overgegaan; als die Num,
XXXII. 41. onder den naam van Ja'ir ,

den zoon van Manasfe, voorkomt. Het
erfdeel der halve flamme van Manasfe,
waarin Havvoth Jaïr of Bafan- Hav-
voth- Ja'ir gelegen was, wordt in Gile-

ad GW Bajan, over de Jordaan, ge-

field; en ,
gevolgelyk , door dien Stroom

van Naphtali afgezonderd ; Num,
XXXII. 39-41. Deut, III. 13. 14. Jof,

XIII. 29-32. XVII. 5. Recht, X. 4. I

Kon» IV. 13. Zy namen in getale, na
zich in 't Overjordaanfcbe gevestigd te

hebben, fterk toe; en werden vermee-

nigvuldigd , van Bafan , tot aan Baal
Hermon , en Senir, en den berg Her^
mon; i Chron, V. 23. Dan! deze uit-

breiding had, toen Mofes hun die erve-

nis gaf, en J^ofiia de grenzen tusfchen

de Jlammen afperkte , niet aanftonds

plaats; maar gefchiedde by voordgang,
wanneer de Manasjijten den Amorijt

allengskens verdreeven en te onder-

bragten.

I)e ganfche Landftreek van Argob ,

^aar het hier meest op aankomt, en die

als
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als een gordel of gekronkelde kant vari

Bafan-W3LS, en langs dat Koningryk tot

aan de landpaalen der Gejurijten en
Maacbatijten voordlkp f Deut» III. 13. 14.
was, naar alle waarfchynlykheid , de
Zutdelykfte Zoom van Bafan , of het

Land der Rephaïm, die te Astarothkar^
naïm en te Edreï hunnen voornaamen
zetel hadden, Gen. XIV. 5. >ƒ XII.
4. XIII. 12. en, uitdien hoofde, te ver-

re van het Noorden verwyderd, om een
deel van het Juda der Jordaane te kun-
nen uitmaaken , tegen het welke Naph-
talies bezitting in V Oosten konde aan*

Jlooten, Ragoba , op de bergen der Ge-
rafeenen gelegen , waarin noch een over-
blyffel van den ouden naam Argob is be-
houden gebleeven, en waarvan light-
FOOT,RELAND,en EUSEBius, Op hetwoord
Argob, eenig gewag hebben gemaakt

,

was 15 mylen IVestwaards van Gerafa,
in de nabyheid der Galileeuwfche Zee\
en dus te verre naar het Zuiden, om tot
het Juda der Jordaane gerekend te kun-
nen worden. * Edreï y een beruchte ves-
ting der Reuzen of Rephaijten, wordt
wel gevoegd by Salcba, Deut. III. 10,:

eene ftad, beilaagen van de Gadijten,
die niet tQn Noorden , maar ten Zuiden,
V. DSiEi^ Nn van
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van de Manasjtjten gewoond hebben ; en
door hunne ligging ons onderrechten,

dat Argob , of het Reuzenland , niet het

Noorden, maar het Zuiden , van Ogs
Koningryke hebbe uitgemaakt.

Of nu die van Argob , met hun , die

van PTOLEMAEUS Aguben£rs genaamd,
en van hem in V IVoest Arabiën by het

Gelukkige Arabiën , geplaatst worden , één

zelfde volk geweest zy; (n) verdient een
nader onderzoek. Want; fchoon Og
de laatfte van de Reuzen overgebice»

ven was ; nochtans vloeide daaruit niet

voord , dat alle de ingezetenen van Ar-
gob Reuzen geweest zyn. En; hoewel
het Gelukkige Arabiën van Argob ruime-

lyk afftond; konde het evenwel ligtelyk

gebeurd zyn , dat de overgebleevenen der

oude ingezetenen f of veelen van hun,
door den oorlog daarhene verdreeven

,

of door andere voorvallen derwaards
geraakt, waren. Doch ! uit het eene en

andere , is , met eene genoegzaame ze-

kerheid, optemaaken, dat Argob niet

tot het Noorden van Bafan, en, ge-

volgelyk , niet tot het Juda der Jordaa-

ney behoord hebbe. Het gene, byzon-
der-

(n^ ASSEMANi Biblioth» Oriënt, Tom, III, Bart, II,

f. DLVI. DLIX*
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derlyk, in het tegenwoordige geval, moest

betoogd worden.
Het is, dunkt my, niet zonder na-

druk, dat in Pf. XLIL 7. de aantoo-

nende letter He, die doorgaands, of

dikwyis, voor de naamen van plaatfen

en vloeden (o) gevonden wordt, niet

flaat voor httwooxói Jordaan', maar dat

zy in Jof, XIX. 34. is gehecht voor
dat woord , in die fpreekwyze , Juda
der Jordaane, In 't eerfte geval , moest
zulks niet gefchieden : omdat door
Erets Jardeen , het Land der Jordaane ,

de ganfche vlakte, waarin Hermon en
het Kleine Gebergte lag , en die zich

wyd en zyd uitftrekte, wordt te ver-

flaan gegeeven. Een groot veld, waar-
in de Jordaan, van alle kanten, door
bronnen en onderaardfche togten, ver-

oorzaakt werd
], en die eene groote

uitgeftrektheid had; en mede gerekend
werd tot het Israël der Jordaane: door
het welke ook David in zyne vlugt voor
Abjalom heeft omgetrokken, en in de
valleijen , achter de bergen , en in de
meenigvuldige holen der fteenklippen

,

•fchuilplaats heeft gevonden; gelyk Hufai
Nn 2 ook,

Co") N. G. SCHROECER InJUtut, ai Fund. Lirg, Héu
§. CLVII.
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ook, die Achitophelsraadvernietigdhtt^tf
deszelven weder fpannigen zoone voor-
fpelde, 2 Sam. XVII. 9. 10. (p). Maar
in Jof, XIX. 34, mogt van een land,

^00 onbepaald, en met zulk een ruim-
te, niet gefproken worden: als waar het
op aankwam, om eeneflam, door haa-
re juiste gre}jzen , afteperken; en ftipte-

lyk aantewyzen , waar de grenspaalen

moesten gezet worden ; waar twee lan-

den tegen eikanderen zouden (looten; en

dat de plaats , waar die floot zoude ge-

jchieden , het eigenlyke perk was , waar-
door twee landen haare afdeeling ofgrens-

fcbeiding zouden ontvangen. Derhalve
toont, in dit laatfte geval, de He, voor
de Jordaan , onderfcheidenlyk aan , dat

Juda der Jordaane tegen de ftam Naph-
tali zoudQ flooten , ot daar , als het wa-
re , tegen aankopen , omtrent de Jor*
daan, en Panion; ter plaatfe, waarde
verfcheidene bronnen en fpringen dien

vloed uitmaaken»

Dat het Land der Jordaane de ftam
van Naphrali niet eerder konde aanraa*

ken, dan juist ter hoogte van Paneas ,

waar de Jordaan uit een onmetelyk hol

te voorfchyn kwam, en den naam van

Jorz

(p) JOSEPHI Ant. Jud, Lib. VII. 9. §, ö.
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Jordaane aannam ; en , dat van dit Fa-
veas, naderhand Cajarea Phi/ippi, of
van den berg Hermon totdat men komt
tQHamath, hQtondQvWn^Qflootm enraa»
ken van die twee Landen moeste be-
greepen worden.
De kracht van het woord Erets, in

den zin van eene drooge, ftervende y en
niets voorabrengende^ aarde, wordt het
meest in het Oosten ontdekt : waar de
Zon dagelyks een' vuurftroom afgiet; en
alle de oorden , die , noch van den he-
mel, noch van de rivieren, of des men-
fchen voet, kunnen bewaterd worden,
Deutr XI. lo., ontkleedt

, ganfchelyk
uitfchudt, en zoo naakt vertoont, als
de aarde was, by haare eerfte affchei-
ding van de groote wateren. Egipten-
land heeft dit byzonder , dat het een
tweeerlei gelaat vertoone; en niet al-
leen met de aarde ^ in haare eerfte af-
zonderinge van de wateren , maar ook
met haaren nederigflen en geringflen
ftaaty onder den groeten afgrond, geiyk-
vormigheid hebbe.
Door het niet waarnemen van deze

overëenkomfte, en gelykvormigheid , is

het gebeurd, dat de klem en nadruk, die
uit het plaatjelyke hadde behooren aan-

Nn 3 ge-
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gewezen te worden , by het verklaaren
van verfcheidene Schriftplaatfen , die van
dit Land gewaagen , zy achtergebleeven

:

en, dat eene, te ruime , onbellemmen-
de , en zenuwlooze , uitlegging inge-

kroopen zy , die nooit eene heerfchende
voldoening zal kunnen geven ; omdat zy
mist in die zaake , waarop het voornaa-

r77^/)'-è aankwam, in eene grondige ken-

nisfe van de befcbapenheid dezes Lands ,

zonder welke nochtans een meenigte
van texten , die van Egipten gewaagen

,

niet naar hunnen eisch kunnen behan-
deld worden; blykends Pf, CV. 30.

met welks j^ardrykskundigen uitleg wy
deze onze Bydragen, voor dit Deel, zul-

len belluiten.

De Kenners van gebondene redenen
vinden in dien text eene dichterlyke vry-

heid , welke in den eerden opüag onna-
tuurlyk fchynt , en uit dien hoofde in

geenen ongewydden , noch minder in

eenen ge^ydden en van Gods Geest ge-

dreevenen menfche te dulden : als wan-
neer de maaker van dezen Pfalm aan het

Land van Egipten toeeigent , dat het

vorfchen heeft voordgebragt ; daar Mofes
Exod^ VUL 3. dit niet aan het Land,
maar aan d^Jiroomen , rivieren, en poe-

len
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ïeriy de eigenlyke (q) woon- en ge-

boorteplaatfen der vor/cberif toefchryft.

Waarom wederfpreekt de Dichter de
eenpaarige getuigenisfen der Natuurön-
derzoekeren, die de voordkomst der
kikvurfchcn , fchoon halfflachtige die-

ren, echter niet {lellen uit de aarde,

maar uit het flyk en den modder; even
als hen Mofes uit den Nyl , die de eenig-

fte rivier (r) van Egipten is, welke alle

Nn 4 de

((\) J.
ALHERTI Periculo Critica, pag. 75. in fin. BO-

CHAi'.T Opp. Tom. II. p. Ó51. fe^q. et Tom. I. p. 68.

PHlLONIb |UDAEl Lil>. I. de Vita Mofn ^ pag. Ól8. &
p. '41 IIORAPüLI.IN. fr;>rog/ Lih.l. Cap. ^6. H' t5

/3«Tea%8 yévecii in nrv^Q ra tot«/xS I'xüof uTroTeKen-ai-

HEKODOT. Lib. IV. 132. FL. AVIANI. Fab, ed. H.

CANNEGIETF.R. Fab. VI. p. 49.
(r, M. MANILII hib. IV 72Ö.

Jam propfio tellus gaudens Mgyptia Nilo, eet.

LUCR.CT. Lib. VI. HüYMANï RciZCn 2. D. bl, 57.

„ Voor het overige moet ik niet vergeten, dat wy
5, in deze rivier nergens onderwegens eenige be-

„ ken of kleine riviertjes, uit liet land komende,
9, zagen invloeijcn ,

geiyk wel in andere landen

9, gefchicdt. De reden is buiten twyfll'l, dat dit

9, ganfche land alommc, gelyk reeds gezegd heb,

5, vlak, effen, en zonder de minlte bergen, is".

Weshalve hoogvliet (in abraham den Aartsvader^

I. Boek bl. 5.) mis heeft", als hy van Abraham, zich

in Gozen legerende, dus opzingt:

„ Hyjlaat de tent op , by een frisfche watervüet ,

,, Die van een heuvel in de lage dalen fchiet.

Vcrgcl. R. POCOCKE, a Difcrij^fion of the East , Vol. I,

f, 198. 199.
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de grachten, meiren, poelen , enmeemg-
vuldige doorJhydingen y aanvult, die, ten
nutte van den landbouw en andere ge-

rijflykheden , in dit wonderlyke Land
gegraven zyn , deed opkomen ?

Te zeggen , met den Heere (s) d. mill ,

in naarvolginge van bochart (t), dat de
zwaarigheid vervalle , wanneer men aan-
merkt, dat de Dichter iets verhaalde
dat in Egipten gebeurd is , waartoe ook
de Nyl en de andere waters behoorden ;

en dat een land , in 't gemeen genomen

,

ook de waters behelze ; is niet vol-

doende: en 200 algemeen, dat het op
alle landen, waar vorfcben zyn, zoude
kunnen overgebragt worden : daar

,

(myns erachtens) , de uitdrukking alleen

eene Aardrykskundige eigenfchap van
Egipten aanwyst , die op geen ander
land kan toegepast worden, dan het

welke in de Landbefchryvinge eenen
zelfden toereikenden grond mogte toe^

laaten , en , voor een groot gedeelte

,

200 gefield zyn , als het Land der Egipte^

naaren, van het welke in 't byzonder
konde gezegd worden , dat het vorjchen

voordbragt. Da

(s) Ontledende Verklaring van den CV. Pfalm

,

bl. Ö2Ó.

(t; BOCHAR-TI 0/)/>. Tom, II. p. (5Ó8 , ÓÖp,
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De Egiptenaars (zegt herodotus)Cu)
zyn aantemerken, als het tegendeel van
andere volken , zoo in hun Land en
luchtjlreeke , als in hunne zeden, Hy
trekt, te dien einde, verfcheidene din-

gen aan , en brengtze in vergeiyking
,

om die tegenftrydigheid duidelyk en
tastbaar te maaken.
Laaten wy , die hier veele voorbeelden

zouden kunnen aanvoeren, ons alleen

vergenoegen met een bewys uit Jef^
XXIII. 3. te nemen. Wordt het ko-
ren in andere gewesten uit de aarde,
die algemeene moeder, in de fchuuren
overgebragt ; in Egipten daarentegen
hadt gy bet zaad (v) uit den Sichor , en
den oogst van den dorschvloer des Nyls,
Want deze rivier, voor welke de Tur-
ken eene byzonder groote eerbied heb-
ben, en dezelve byna nooit anders (w)

Nn 5 nee-

(u) L.ib. ir. 35.
(V) C. PLINII SECUNDI Tanegyt. C. XXX. JEgyptus

alendis , auge7idisque feminihus ita gloriata est , ut nihil

imhribus coeloque deheret: Jiquidem proprio femper amne
ferfufa , vee alio genere aquarum folita pinguefcere , quam
quas ipfe devexerat , tantis fegetihus induebatur , ut cutn

ferêcisfimii term, quafi nunquam cesfura, certaret. P.
PAPINII STATU Siivarum Lih. III, . . aeftiferi quid-^
quid terit area Ni/i. M. VAL. MARTIALIS Epigr,
Lib.Vl. Ep. 80. ad Caef. Mitte tuas mesfes 'y accipe^

Ni/e , rojas. Lib. XIII. Epigr. 9.

(w; HEYMANS Reizcii , bl. 57.
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noemen dan Nili Mubarek , dat is , den
gezegenden Nyl, overzwemt met zyne
zoete en alvoedende wateren dit laage

en vlakke Land, maakt het vrugtbaar
door een zwart zinkjel of vet Jlyk, 't

welke deze rivier uit het aarderyk E^
tbiopïên medefleept; zoo dat de over-

ftrooming van den Ny) ,
(x)die regen van

beneden y als Philo zich uitdrukt, het

dorftige en zandige Egipten in ilaat flel-

le, en om zyne eigene ingezetenen, en
om de nabuurvolken , overvloediglyk te

kunnen fpyzigen. Behalve, dat ook
deze troebele en zwarte waters een mee-
nigte van gewasfen uit zich zelven voord-

brengen, die voor menfchen en beesten

zeer dienftig zyn , en eenen milden oogst

uitleveren, (y) waarmede de inwooner,
als hebbende daaromtrent weinig (z)

moeite gedaan, nochtans eenen voordee-

ligen handel met andere gewesten kon-

de dryven , JeJ, XIX 6. enz. Dan het

is eene zekere en bekende waarheid,

dat de NyU de eenige oorzaak van E»
gïptens vruchtbaarheid en overvloed,

al

(X) nb. V. de Vita Mofis , f. Ó34.

(y) DIODOR. SICÜL. Ed. WESS. L.ih. I. 10. HERO-

DOT..E</. WESS, Uh. II. 92.

(Z COLUMELLA dC R. R. 'Lib. II. 2. 1$. HERO-

DOT. Ub, II. 14. DIODOR, SiCüL. Ub, I. 30,
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al vroeg met Goddelyke eere vereerd

is; (a) en, als de man des Lands, de
'üader der vruchtbaarheid (b) en des ge-

zaaiden , en het vertrouwen der Egipte-
naaren , is aangemerkt; en gehouden voor
het beginfel van alles, de (c) oorzaake
des levens in de Goden, menfchen,
dieren , en planten. Want ; toen de
Egiptenaars zagen , dat uit den modder
en het flyk , welken de Nyl na zyne o-

verftrooming had achtergelaaten , eene
meenigte van Kikvorfchen, Visfchen, en
andere Schepfelen , die gewoon zyn (d)

hun zaad in de wateren, en gronden der
rivieren enpoelen , enz. uittefchieten, zeer
fchielyk , op eenen verkwikkelyken zon-

ne-

(a) D. MILLII, Disf. de Ntlo et Eufhrate ^p. igo.feq,
PHILONIS JUDAEI Z.ib. III. de Vita Mofis , /.. Ó82.

(b) THEMISTiüS 5 Orat, XXIV. Hortatoria ad Phi-
lofiphiam,

(c) PHILONIS JUDAEI de Vita Mopt
^ f.óiy.PLATO , ia

ultimo Legum, hominem Aegyptium vocat è^siJ^iMa NeiAa*
(d) DIODOR. SICUL. Lih. I. c. g. lO. PLVTARCH.

Tom. II. p. Ó37. HERODOT. Lib. II. 93. STRABONIS
Geogr. Lih. XV. p. 6g5. Defcription de VEgypte , com-
pofée fur les memoires de M. DE MAILLET , Tom. I. />. Ö2.
De oppervlakte van het Eiland Bomhay is, in de
maand van Junij, met eene tallooze meenigte van
kleine vorfchen bedekt ^ ook worden daar Vor-
fchen van eene ongemeene grootte gevonden. De
Reize van ED. IVES , naar Indien en Ferfi'én. ifte B,
3de Hoofdft.
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nefchyn, te voorfchyn kwamen, en dat

de kluiten huns Lands als met levende

beesten bezield fcheenen (e); ver' t-eid-

den zy zich , dat hun land de Moeder-
aarde van Goden , menfchen , dieren , en
gewasfen , ware ; en lieten zich op cieze

vrugtbaarhcid hunner riviere ongemeen
veel voorftaan , en ftelden het leerftuk

der y uit zicbzelve voorekomende y voord-

teelinge (f)

Is nu Egipten zoo verfchillende van
andere landen , dat een fchilder tegen

de regels der kunste (g) niet zondigen
zoude, met, in dat zonderlinge Land,
de visfchen in de bosfchen te verbeel-

den ; aangezien zy daarin , by des Nyls
overftrooming, kui nen gevangen wor-
den: dan heeft men daarby optemer-
ken , dat die zelfde jaarlykfche en gere-

gelde overftrooming ook een nieuw E-
gip-

(e) POMP. MELAE Lib. I. IX. 35. fcq.... Glebis

etiam infundat arimas , ex ipfaque humo vitalia

effingat. Hoc eo vianifestum est
^

quod^ uhi fedavit di~

luvia ^ ac fe (ihi reddidtt
, fer humentes campos quaedam

nondum perfecta animaiia, fed turn primum accipientia

fpiritum^ et ex parte jam formata, ex parte adhuc
terrena, vifuntur.

(fJ OVID. Metam. Lib. I. Fab. X. XI. VIRG. G. II,

340.7^3'.

(g; HORAT. de Art. Voet. vi. 30. OVID. Met, Lib, I.

296, ... hic fumma piscem deprendit in ulmo.
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giptenland telkens aanvoere, ik meene,
eene nieuwe oppervlakte van flib en
flym over dit Land verfpreide, als eenen
vetten grond, waarin het graan en de
moeskruiden enz, (h) alleen willen tie-

ren en vrolyk opwasfen: 200 dat dan die

beroerde en modderige rivier, als zy
boven hare oevers klimt , en het Land
van Mitsraim met een nieuw bed oflaage
verhoogt, zoo wel aarde, voor als voor
land, moge gehouden worden naar,
demaal zy den ingezetenen die beide
dienden bewyst. AltansiACHiLLES ta-
Tiüs fpreekt 'er in dier voege van: (i)

5, Zy wordt bevaaren , gedronken, be-

„ ploegd. Want de Nyl is den Egip-

„ tenaren alles , te weten, eene rivier,

„ aarde , zee , poel : en het is aller ver-

„ wondering waerdig , op dezelfde plaats

„ het fchip en de fpade , den riem en
„ den ploeg, den disfelboom, en een

,, zegeteeken, fchippers en boerenhut-

„ ten , het verblyf der visfchen en os-

„ fenflallen, te befchouwen: want, waar

>. ëV

(h) PLIN. Nat. Hifi. Ub. XVIII. 18. G^uippe Sabulum
fubest , granumque limo tantutn continetnr.

(i) IJb. IV. />. 247. ec P. PAPiNii STATU Silv. Lib,

IIL . . te Praefide nofcat

Undepaludojifoecunda Ikentia Niii.

HEK.ODOT. Lib, IL 4. 5. STRABQNIS QeQ^'', UbXY.p, Ö97.
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,, gy met het fchip gevaaren hebt , za-

,^ melt gy den oogst in ; en , waar gy
„ hebt geoogst, vaart gy met een fchip.

Hy is de oorzaak van den landbouw

,

en zeevaart (k). Hy is zelfs de Land-
man , en de Zaaijer (1). Hy voert eene

vette en wel bereidde aarde met zich,

en overfchaduwt zich zelven met zyne
eigene voordbrengfelen (m). Hy ont-

vangt gewilliglyk het zaad, dat de ak-

kerman met weinig moeite en kosten in

zyne flibbe werpt, en verandert zich

daardoor, uit een woesten bajert of

tnengelklomp van flyk en modder, by de

FENiciERs de hoqfdjloffe van alles ^ wat
leven ontvangen heeft , in een groen en
vrugtdraagend veld.

De Egiptenaars hielden de drooge en
natte zelfftandigheid, door wier verêe-

niging en famenmenging de menfchen
en beesten ontftaan , en in wier koppe-

lin-

(k) PHILOSTRATI Iconum TJb. I. p, 7Ó9.

(1) PLIN. Nat. Hifi. Lib. XXI. 15. XVIH. l8. Nilus

ihi coloni vice fungens ., eet. HELIODORI Aethiopic. Lib. II.

p. 107. IIO, HOFMANNI Lex. Univ. in voce Aegyptus ^

Nilus, eet. Athenaei Deipnofoph. Lib. V. p. 203.

(m) Ut quoque .^Nili fiumina a VIRG. Aen.Ylll, 713.
iatebrofafuisfe voeata , probabile mihi videtur. Co7if. imprimis

STRABONIS Geogr. Lib. XVII. />. m. 799. 800. ubi agit

deVabetis ^Nilum obumbrantihus ., eet. OVID. Iriit. Lib^

1II« E/. X. 27. Metam, Lib. XV. 753.
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linge en aaneenbindinge ook de andere
hoofdftofFen tegenwoordig zyn, en zich

laaten vinden , voor de eerfte beginfelen

van alle geboorte en voordkomfte : en
bewezen daarom aan den Nyl of OJiriSf

en hun land, welken zy IJis heetten

,

Goddelyke eer; om^zt die vloed 2\ch. over
die drooge aarde geregeld uitgoot , haar
bezwangerde , en tot eene vrugtbaare
moeder ftelde (n). Dan de groote Nyl
(leept eene meenigte van flroomen , en
het flyk van Ethiopi'én, met zich (o):
en ftortte zyne volheid over Egipten uit,

met zulk eenen overvloed van tydelyke
zegeningen , dat het ligtvaerdige (p) en
bygeloovige volk , die , den waaren oor-
fprong van deze wonderlyke riviere en
al het gefchapene niet kennende , haar
aanmerkten als de moeder aller leven-

den

(n) PHiLosTRATi de F//<ï Apollonü Tyancnfis Lib.

V. C. 2Ö. p. 209. tb. C. 6. p. 235. ös^cnrévsat hè NeTKov

{laXisTu , Tov yag nOTAMON t5tow v,yü-JTai FHN na2

TAQP. SENECAE Nat. G^aest. Lib. IV. C. II. B. Initio

diducitur ^ deinde continuatis aquis infaciem lat't ac turhidi

Jnaris ftagnat. NONN. Dionyf. Lib. lil. vs. 100. %ev^ci-

ri 'JciXuevrt vév\v •ae^i^óiKKsrui sthvr et ap. wolf Anecd,

Graec. torn. 111. p. 261. ap. Athenag. no. l8.

(.0) HELIODORI Aethopic. Lib. IX. p. 423. 424. 445.
Defcription de PEgypte par M. DE MAILLET Tom. II. p,

87. etc.

(p) Ni/w, eet. altor kvium popuïorum, PACATüS Lati-

nus p. loö, 107.
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den (q), hun vertrouwen op haar fielden,'

en niet opzagen naar boven ; maar hun-
ne aandacht vestigden op hunnen eeni-

gen ftroom, dien voordbrenger van al-

les, ook van vorfchen eener ongemeene
grootte (r) en van andere fchepfelen

,

die zich uit het Jlyky als het water naar

zyn winterbed was wedergekeerd, fchie-

lyk verhieven ; en die deze rivier alleen

vreesden en eerbiedigden , als den eeni-

gen (s) beker , waaraan zy allen ge-

meenfchap hadden , waaruit zy allen

dronken, enwaardoor zy onderling ver-

ëenigd en tot één volk gemaakt werden.

(t) Het eerfle werk van hun , die oud-

tyds naar Egipten trokken, was, om
zich naauwkeurig aangaande den Nyl te

laaten onderrichten : omdat , zoo zy de-

ze rivier kenden, zy dan ook tefFens

den toeftand en de befchapenheid van het

ganfche land wisten. Veelen van hun
zagen Egipten (u) aan voor een werk

van

Qq) HELIODORI Aethiopk. Lih.IX.p.^2^. 424. 425.

PLIN. Naf. Hifi. Lib. IX. C. 51.

(r) STRABONIS Geogr. Lik XV. pag. 6c)5.

(S) PHILOSTRAT. de viia ApoUonii Tyan. Lib. V. C. 2Ö.

E. POCOCKE, a Description of the East, Vol. I. pag, 24,

(t) STRABONIS Geogr. Lib.. I. pag. 36.

(u) ARISTOT. MetÈor. Lib.'il. pag. 771. 773. SENE-
GAE Naf. ^aest. Lib. VI. C.' 2Ó.
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van die zwarte en troebele riviere : im-

mers hielden zy het Beneden Egtpten^

met (v) HERODOTUs , voor eene gifte en
gefchenk van den Nyl. Schoon zy hier-

in te verre gingen (w): is het echter eene
aangenomene , en door de ondervin-

ding geftaafde , waarheid, dsLtEgipten,

van tyd tot tyd, door de flib des Nyls
aanflykt, en hooger wordt. Dat de op*

pervlakte dezes lands , (x) de onmidde-
lyke geeffter van allerleie gewasfen , eene
jaarlykfche gift van den Nyl is. Want
de Nyl is niet, gelyk de Euphrates of
TigriS) die alleen water aanvoeren (y);
noch , gelyk andere magtige rivie"

ren, die de welige akkers ajjpoelen^ ver^

zanden , en hunne korenaarde wegvaagen
(z). Wordt door den Profeet, jes. XVIIL
V, DMEJU Oo . 2.

•

t

ty f i T
r r\ «T '> -

\ \i \ / II,

(v) HERODOT. Lilt. II. 5. STRAEONIS Geogr. Lib ^

XV. pag. Ó9I.

(w) BOCHARTI Opp. Tom. \l. p. ZÓO.feq.
(X) Dejcription de TE^y^te , etc. par M. DEMAILLET

To?H. I, p. Ó2, feq.

(y) PLIN. Nat. Hi(è. Lib. XVIII. C. 17.
(z) SENtC. Nat. ^aeft. Lih. IV. C. 2, li arejiofb et

fitie?iti foh et aquam inducit et terram. Nam mm turhu-

lentus Jltiat , omn^m in ficcis alque hiantihtts locis faecem
retinquit : , et quidquid pingue. Jecitm tuut , arentibus locis al-

lintt : juvatque agros auabus ex causjls^ et quod inuridat^

et,qHod ohlimat. Ita quidquid non adiit
^ (ierile ac fquali-

dum jacet. Si crevit Juper dei'itum ^ 7io(uit» Mira aeque
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2. (a), als, eene aardrykskundige eigen*

fchap van Ègipten opgegeven , dat des-

^Ifs rivieren zich baldaadig en ver-

metel gedraagen , dit Land wegjleepen
,

en door haare trotfche (b) en opgebla-
zene golven ivegwentelen; die boon noch-
tans zal niet ter verlaaginge y maar veel

eerder ter verbooginge , van dit Land ge-

dyen; en die rooj zelfzüX rykelyk weder
vergoed , en met overwinfte te rugge
gegeven worden. Want; als de Nyl^ in

zyne jaarlykfche verheffinge, boven zyne
oevers zwelt , en door zyne armen van
overjlroominge dan. XI. 22. zich naar
alle kanten uitgiet; Hort hy eerst in

verfcheidene 7?roöf73^/2 , als in zoo veele

legerbenden , zich overhet droogeen dors-

tige veld uit , vaagt deszelfs oppervlak-

te weg en gaat met de ligte Zanden,
flryken (c) , jer. XLVI. 8, maar die af-

zon-

natura flumhtis , quod cum ceteri amnes ahlitavt ferrat et

evifcerent , Nilus tanto ceteris major , adeo nihii exedit
,

nee ahradit , ut contra adjidat iiires , fitinirrjuviqus in eo

fit quod folum temperet. lllato enim Imo ^ arenas faturat

ac jungit, Hehetque UU Mgyptus non tantum fertilitattm

terrarum^ fed ipfas y eet. DlOüYSUl Orhis Dejcript. w,
227. feqq.

(a; ly-iN annji 1^in-•^l^'^? , Wiens land de rivieren

berooven.
(b) AESCHYLI Fragment. Ed, J. C. DE PAUW, Tof$,

2. p. 648,

(c) SENECAE Epist, CXF, Aeg^ptiae arenae^
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zonderlyke, en , in verfcheidene richtin*
gen, voordhollendeJlroomen, dooreen
magtig opperwater wyders verfterke
geworden , verèenigen zich te famen,
bedekken met eene dikke en beroerde
Jlykzee het ganfche Egipten (d) , ver-
plaatfen fomtyds^ door hunne kracht
en vaart (e), kleine <?/7^z«^>x in deriviere,
verwarren de (f) landeryfcheidingen , maa-
ken van het Land een' mengelklomp, en
fleepen een ziltig (lyk en vetten modder,
welken de rivieren van Cusch in het laa-
ge Egipten hadden afgeftort, over de
akkers, en verhoogen (g) en verlengen*
door die aangevoerde flofFen (h), dit
wonderlyk en zonderling Rivierland,
Y^ndie eigenfchapdts Nyls, zoo omzyn
Land te berooven (i) , als om dien roof

Oo 2 en

BM Hrfi. Lth. I. G IC. ii.: p. utss. ^d mt. 7.(e; c. NiEBauR's Reizen naar Arabië, I. Deel
'•''• 59'

CO C. VITRINGA Gvmment. injef. Cap. XFIII o
Cg) fiENECAE Nat. §luapsr, L,b, VI. C. 26

'

Ie-
SCHYL. Prom. Vinct. f. 851. ARISTOPH. Thes?^o(>h.
t. M6l.feq. PLTN. Nat. Hifi. Lik V. C. o. Et AVl^EMÜS f. 3:^4. y?y.

y ^ AVI

^(h) Ex lm advej2titi!) limo ^egyptps dicHur "Azioc ^LYcoPHRONE aül,-:a. yof ÓtÖ t^c iiUTaav^oU^g tS
iS«A«. TZETZ. ad Lycophr. ^uem vid. p. m. ló,
Uv JJe Latidheférj'vers , die hunne aandaöhtal-

leea
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en aangebragte fchade met winfle
te vergoeden , worden wy door het
grondwoord N*rü onderrecht. Want
ND, nm, 'Q, nn, (D, die by de Arabier

s

van eene gemeenfchappelyke afkomlle
en beteekenisfe zyn , zeggen eigenlyk, in

hunnen wortel (k) ; trekken, vanëentrêk-

ken , Jleepen , fleuren , over den grond
haaien ; met geweld wegfleepen , rukken ,

roeven , en pionderen, By Overdragt

;

met eene walge , afkeer , /ro/j- , opgebla-

zenheid ^ en verontwaerdinge ; f;2i?/ eene

vooruitftekende borst , en ingebogen rug-

ge Qi)", iemand, of iets, fmaadelyk en

Jcbamperlyk handelen , en bejegenen : en

dat niet in "'t geheim , ofterfluik, maar
open-

leen vestigden op het flyk 't welke de Njl by zy-
nc overvloeijing- aanvoert. Zonder achtteflaan op
zyne roofzucht en pion dering , hebben over de
jaarlykfche verhooging van E^;p*va/ö;/^zoo verkeerde-
lyk geredeneerd en ongegronde voorzeggingen ge-
maakt, dat, naar hunne berekening, dit Land van
overlang al waterloos en onvrugtbaar hadde moeten
wezen; daar nochtans de uitkomst leert, dat de
toeftand van dat Land (eenige veranderingen uitge-

zonderd) niet veel afgeweken zy van zyne oude
befchapenheid. Vergelyk hiermede L'Académie des

Ififcriptions et Belles Lettres ^ Tom. 24. p.^óg, et 471. ^<r.

(k; A- SCHüLTENS, ad Prov. Xl^. 20. Injiitut. ad
FtoiJ. Lifig. Hebr. p. 491. VENEMA, ad Mal. I. 6,

ad Ff. LXXin. 20. JER. XXII. 28. XXX. 17.

(1; A. SCHÜLTENS, Hmas, p, 423. 576. fe^.
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1

openlyk, en in 't aanzien van de wereld;
zoo dat het voorwerp der openbaare be-

fpottinne met voeten worde getrapt en ge-
treden , en met de ajfchuwelykjie dingen
worde verguisd en overladen. Dus leeft

de magtige iVy/metzyn bedde, vooral
met het Neder- Egipten, het welke hy,
in zynen hoogmoed en troxschheid, dat
is, by zyne overjlrooming, niet zyne be-
flykte voeten treedt , en vertrapt: en
het welke hy , beneden (m) Memphis
meerder ruimte bekomen hebbende ,

door verfcheiden rivieren van'èenjcheurt
,

en dermaate vanëentrekt , dat hy, door
die Jcheuren en vanëenrytingen , noch
door de verfcheidene ^r^/^«

, griften,
en afleidingen y daarin door Alleenheer-
fchers gemaakt, iets v^nzYmtrotschbeid
kome afteleggen; msar veel eer lloute-
lyk voordgaa het ganfche Land te hoo-
nen, te be^wadderen , en t^bejlyken, en
met den drek, vuiligheid, en flank der
krengen, van dieren, welken door het
inftorten der flroomen tefchielyk waren
beloopen, als mede met verrotte plan-
ten en gewasfen , te verontreinigen, en

Oo 3 _ de

CnO ACHILLIS TATII Lib. IF. p. 183. 185. 247.
liiODQTl Ltb.ll. l-J.Jeq,

^ -^ -f/-HERO
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de lucht daardoor met pestigc uitwaas-

femingen te befmetten : 200 dat het

aangezigt of het gelaat des Landiy na
de overftrooming , 'er zoo walgelyk en
afzigtïg uitzie, als een veracht perfoon,

die, zich den baat der gemeente waer*

dig gemaakt hebbende, in eenen oploop
des volks met allen drek en vuiligheid

overladen wordt. Want dit vlakke en
achter overliggende Land (n) , zoo ligt

als ftoj en asch, Jieekt zyne borst vooruit

met eenen hollen rugge, als de dyken en
dammen , die den Nyl buiten de lande-

ryen hielden , op eenen gezetten tyd
worden doorgefloken , om daardoor

het ganfche Land onderwater te zetten

,

en ter voordbrenginge van alles be-

kwaam te maaken. Dan vliegt het op

,

by het inlaaten (o) van dien hooggq-
Zv/ollentn ilroom; het wordt geheel en

(il beroerd; het ryst geheel op ^ als eene

rivier i het Hwift dopr die heftige en
fnel

(n) HERODOT. Lib, IL 7 EvfieSr^V fi«V uas {Juixn

'Hhi8':ÓAiOiég T-/IV ij^ccQyaiav ^ 'itTTi si^ia A/yu^rof, éeüffcf

^öi-jd V![7i)/ireyMia)>v^/jjog, 'A'm iKvg' AivIMiANr ivIARCEL-

ï.iNI Lib. KKU.C.Xi^. p.^i^'i' Per fupina camporum , eet,

(o) Hz/roire <^eN AD EK. C II AH, Seconde Partie^ p. 139,

Les r^ïsfeaüXy qui couhieiit des montagnes ^ rappelloient

fius [psclalCiiTS Ic fouvenir de la vöie lactée , et la face 4^

h i'SXrf enjïii&^iir les eu^:)^ t^lhit lOHcher Uf (ff(fHes

,



HEILIGE AARDRYKSKUNDE, 583

fnelioopende ftroomen naar boven; (p)
hei wordt bene en weder gedreeven , en
verdronken door de Rivieren (uan Egip'

Oo 4 Pen,

(p) ACHILLIS TATII Lih. lil. p. 255. caXévSTüt

,

eet. Worden de meenigtc, de bewceging, het ru-
moer, en de gewelddaadige verrichtingen, van een
raagcig Krygshcir wel vergeleeken met de Zee,
en andere groote en fterke wateren ,• zoo werden
niet onaartig de talryke legerbcnden der EiifUr.aa-
ren., en hunne fchrikkelyke optogt, bv hunne rrjkr
gcleekcn; wanneer zv met haare beroerde en be-
roerende volheid het Land overdekt, doet -opry-
zen,

( t) en wankelen, jER.XLVL 7-9. De voord-
gang van het voetvolk , in cene grootc vlakte
vertoont zich, alsde ^olven^ die elkanderen voord-
üooten (tt . Het opfp ringen, hetraazcn der yzc-
ren wagencn , en het dol geren der ruiterye, gelykcn -

naar A^t golven van den N//, die Egipten hene en we-
der dryven; en naar verbolgene Ze?/!'^^rf«, die de
gronden der aarde doen daveren en fchudden (ttt).
Wordt de Ay van VlllhO den JoodccXi regen -VAn he,ie<ie?t

genaamd; als die Egipt.e?i, het welke van boven gee-
ne befproeijing ontvangt, alleen drenkt en bew*-
tert. Was Kfl..,^tfw niet , als £^/>rf7/; mv^ar eer. Land
'van berden en dalen, dat het -water hy den regsu d&s he~
mels drinkt

^
pcm, XL lo. II. Zoo wordt ook wel

aan een y:.lelyk onweder van donder, blikfem, en
geweldige regen llraaicn, dezelfde uitwerking toe-
gekend, die anders aan des Nyh overilroumin?
worde toegefchreeven, Pf. XVIIL 8. enz. amos

VIIL
Ct) VIRCIL. Oeorg. Lib. III. 28.
Atgue bic undantem bello , magnnmgue flmntem
J^'lf» , eet. A. SCHULTENS ;« Prov. p. 506
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teriy (q) amos. VUL 8. IX. 5, Dan
deze openlyke verguizing en verfmaading ,

of deze overftrooming , van zwarte , be-

roerde , en flykerige wateren , (Irekte eer-

der ter ï;^r;72^<?r^m/2^^, dan ter verminde^

ringe, va.n dit Gewest, Zyne oppervlak-
te mogte, by den eerden aanval, ginds

^n herwaards getrokken, geroofd, en weg-
gevoerd, worden ; de Jlykvoerende Nyl
bragt, des niet tegenftaande , meerdere
(toffen aan , dan die weggefleept waren,
Want hy plondert Ethiopiën, en voert
een' ryken óuitai^n^sir de lange en recht-

trekkende vallei j maakt uit h^t aange^

voer-

Vlir. 8. IX. 5. enz. rtttf) Want; in een over-
loop van weder, wanneer de hemel fchcart en ne-
derdaalt, en de zeebaaren zich hemelhoog verhef-
fen, de blikfems de wereld veriichcen, de donder
de bergen te morsfel fldac, eene di!c opeengepakte
duisternis zich over alles veripreidc, ganfche (lort-

beeken van boven nederploffen, en de bulderende
"winden alles dreigen ondereen te warren; dan is

het, of hemel en aarde zullen ontbonden en wederge-
bragt worden cot dienafzigtelyken Itaat van woest-
en ledigheid , toen de duispernis op den afgrond
riederlag, of toen de waters van den zondvloed
de aarde hadden losgemaakt en bedolven, (ttttt)

(q) N. G. SCHROECERI , Ok/. Se/, ad Orig. Hebr.p. g^,

(ttit) Verge!yk daarmede , 't gene wy in onze aanteekeningen uk do
Gei'chiedenisle van nader chah ,» op (o) en (ttt) hier Iiadden byge-

bragt ; en wyders e. scheidii Disfert. ad Cant. Hiskiae
, p. 164. fegf.

Cttttt) seNECAE Qjiaest. Nat. i;^, JF, C, U II. TH. BVRNETI
"^'eÜiiris'Thfor. Safr. j). 4IZ- fiSii
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voerde flyk een Egipten, of voert een
Egipten met zich ;

(r) -en legt eenen
nieuwen grond van vetten modder, om
daarin het koren en andere zaaden, met
hope en uitzigt van eenen allergezegend-

flen oogst, te werpen.
Hielden de Gymnojophisten den Jlyk-

voerenden Nyl voor aarde en water
(s) ; is Egipten aan hem alles verfchul-

digd; en flrekt zich deszelfs vrugt-

baarheid ook niet verder, dan de Nyl-
flroom uit : zoo is het eene onwraak-
baare proef, dat dit Land niet anders
is, dan de bodem of bedding zyner Rivie»

re; waarom dan ook het Land en de
Rivier , zoo by de Hebreeuwen (t) als

Grieken enz. , denzelfden naam dragen.
Want Egipten, vooral het bovengedeel-
te , is een Sn^ (vallei) (u) : en zyne Rivier
voert denzelfden naam, die, vol zynde,

Oo 5 zy«

(r) PHILOSTRATI, de Vita ApolloaiiTyanetifis, Lib,

I. C. I. p. 228. Lii>. VI. C. 23. p. 2Ó5.
(S) PHILOSTRATI, de Vita Apolhnn Tyanf}zps , LiL

VI. C. 6. p. 235.
(t) STK ABON IS Gecgr. Lib. I. p. 35. feq. SIMSONII

Chron. Cath. p. l^l. feq. OPPIAN. de Venat. Lib. I. f,
373. HOM ER. Od. y. 300. H' f- 258' DIODOR. SICÜL.
jf^ib. Lp. 23. ed. WESS.
(u) Over dezen naam zullen wy , by de aanwy^

2;ing van de Zuider Grenx,m des H, Lands, wac breg'»

der wezen.
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zyne ganfche vallei vervult , en naar be-

neden over het vlakke en liggende Egip-

ien zynen naam , zoo verre als zyne
waters, uitftrekt; gelyk ook fbmmi-
ge volken den naam van Egipten niet

verder wilden uitgebreid hebben, dan
deszelfs dikke en zwarte waters (v), (w)
Immers ! de Hebreeuwen onderfcheiden

de woestyn van Egipten, het bergachtig,

woest , en dor gedeelte , dat ten oosten

des Nyls ligt , en nooit onderloopt , en
dat by de ongewydde en laatere reisbe-

fchryvers Arabïèn of het Egiptensch A-
rabiën genoemd wordt , wel degelyk van
het bewoonde en bezaaide Egipten, O-
ver alle de plaatfen, die van de vette

(x) Nylwateren konnen ondergezet wor-
den , iseen leven en vrolykheid verfpreid

:

de velden fleken zich in een verrukkend
groen , en de akkers worden overdekt

met eenen ryken oogst; de boomen kry-

gen bladen en vrugten, de planten (y)
groei-

(v) HERODOT. Lih. II. l8. STRALONIS Geoir, Lib.

XVII. p. 790, feq. 78 Ó.

(w) EZECH. XX. 10. 3Ó. I SAM. IV. 2. eet. coll. HE-
310D0T. L,ïb. II. 'y. Er. üVi.hVj\ Trawli ^ p. .^92, eet,

Defcription (iel'Egypte, par M. DE MAILLET, Tom, U,
peg. 89.

(X) AESCHYL. Suppl. f. 1031.7?^.

(y) DefcriptioK delEgypte^ f*r M. DÊ MAILLET,
Tom,
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groeijenzienderöoge; zelfs de menfchen
en beesten worden daardoor beter ge-

voed, en vrugtbaarer, en flerker, In
tegendeel , de oorden , die te hoog voor
de overftroominge liggen , zyn dorre
en heete zanden , affchuwelyk van gelaat

en opzigt; de levende fchepfels, die

zich daar noch ophouden, gelyken
fchimmen en fchaduwen te wezen, over
wien zich de Jiatuur , als een onredely-

ke en hsivde ftiefmoeder , gedraagt. Men
^oude gaerne zeggen , (vervolgt de Fran'

Jche Conful) , dat het vetteen nitreufe iVy/-

Jlyk, in dit werelddeel, het algemeene Zaad
zy, waaraan alles zyne geboorte ver-

fchuldigd is; en, door zulks te zeggen,
zoude men van de waarheid niet afwy-
ken.

Is nu de Nyl, gelyk wy zoo even gele-

zen hebben , water en aarde ; is Egtp'
ten, voor een groot gedeelte, zyn werk',

heeft hy ten minften zyn recht en eigen-

dom aan h^tjlib, waarmede hy jaariyks

het Land overtrekt , en in ftaat ftelt om
alles voordtebrengen ; is dat flyk het al-

gemeene Zaad en Levensbeginfel van
alles

f
draagt bet Land en de Stroom, om-

dae

Tom. J, p, 62. Tom. Jl.p. pi. Hifioire Naturelle de VAit
tf des Metmes

^ lar jvi. /Vi^ii/RICHARD j Tom 11, f. 400,
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dat.zy in zekere opzigten , êénzelfdig

zyü , den zelfden naam : dan is het in

den PJalmist geen te verre gaande

dichterlyke vryheid, wanneer hy uit het

Land van Egipten^ dat /lyk en bezinkfel

van den Nyly de vorfchen doet opkomen ,

welken de Goddelyke Gefcbichtfchryver uit

de r'wiere deed verryzen , die voor dat

Land de oorzaak van alle vocht, poe-

len, moerasfen, en modder, enz. was;

maar zyne uitdrukking moet eerder ge-

houden worden voor eene aartige, en
met de natuure van dat Land overeenko-

mende vindinge, dan voor de uitwerkinge

van een buitenfpoorige verbeeldingkracht^

Daarenboven , byaldien zich dit won-
der zoo hebbe toegedragen , als het

door josEPHUs is opgegeven (z , dan zou-

de zelfs een Historiefchryver des tyds

hebben mogen fchryven : Hun land

bragt vorfchen voord in overvloed, tot in

de binnenjle kameren hunner Koningen»

Het ganfche Land werd door eene tal-

looze meenigte van die poelbewooneren

verwoest; den2;/Vrgrimmelde, en leefde,

van die fchepfelen ; geen teug waters

konde gefchept worden, of het was met
het

(Zj Ant. JuJ. Uh. II. C. 14. §. 2. i^rs XQPA aö-
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het vuile Jlym en fchot dezer dieren ver-;i

vuld. Zy reeden, als een Zee, boven
hunne oevers ; namen het ganfche Land
in ; overtoogen het zelve met hunne
zelfftandigheid , en zaad. Zy florven

in aantal : anderen daarentegen werden
geboren uit het Jlym en zwadder , met-
welken zy het ganjche land bedekt had-
den. Zoo dat de vorfchen uit dat flym^
waarmede Egipten begeurd was, even
als uit het jaarlyksche flyk het welke de
Nyl achterlaat, te voorfchyn kwamen
(a); die, door eenen walgelyken flank,

den neus der Egiptenaaren verveelden

:

door hun gerikkik (b), en ouden deun ,

hun oor opfcheurden : en, door hunne
afgryslyke meenigte, welke de Vivier en

het land opborrelden, over in ftaat waren,
om Farao en zyn (c) volk uit het land
te verjaagen ; ware deze plaag door geen
andere fchielyk vervangen , en het land
of de rivier niet weder in hunnen voor-
gaanden toefland herfteld geworden.
Maar, na dit alles, zal een opmer-

kend

Ca) PLIN. Nat. Hifl. Ub. IX. C. 51. 58.
(b) ARISTOPH. Ranae, f. 211. feq. 228. yèj'. VIRG.

G. Lib. I. 378. HORAT. Sai. Lib. 1. Sat. V. 14. 15.

COLUMELLAE Lib, X. de Cultu Hortorum f. 12.

(c) DIODOR. SICUL. 7om. II.
f>. 419. not. Ó5, Ed,

WESS. Het Bo^k der Wysheid, Hoofd. XIX. lo.
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kend lezer, die wel onthouden heeft

,

wat wy, in den aanvang dezer verhan-

delinge , over het woord Erets hebben
voorgefteld , ons met veele nieuwsgie-

righeid afvraagen : hoe wy in 't vrugt-

baare Egipten^ dien hof des herren.
Gen. XIIL lo. een Land, van honig en

melkvloeijende y Num. XVI. 13. eenige

overeenkomst kunnen aantoonen , die

aan de gegevene beteekenis van het

woord Erets voldoe ; en zoo aanwyzen
eene duidelyke over'&enflemming van dit

gezegende land , het zy met die aarde,

welke f van de wateren des afgrands ge-

Jeheiden, eene woeste, ziltige, enafzigte-

lyke, gedaante bloot leide, of met die aar-

de , welke, in den beginne der fcheppin-

ge, onder de zee, en algemeene verzarne'

ling der wateren , verholen was. Dan
deze overeenkomst kunnen wy, zonder

dat de overdragt verkeerd gemaakt , of

de gelykenis te verre uitgerekt worde,
als met den vinger aanwyzen.
Want het Land der Egiptenaaren is

,

volgens de eensluidende berichten der

Landbefchryveren , buiten des Nyls o-

verllrooming , eene diepe , laage , en

woeste, Zandvlakte , die, tusfchen twee
reijen van bergen beflooten , zich noord-

en
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en zuidwaards uitflrekt; otidraageïyk
beet, en droog, is; en die noch (d) gras^
noch loover zoude kunnen dragen , zoo
niet de voedende en vruchtbaarmaaken-
de Nyl ten gezetten tyde dit dorftig land
doordronken maakte. Zyne uiterlyke
gedaante is een Ugte en vliegende (€),
asch; een fluivend en los zand , dat door

^

de wanden der huizen, door kisten en kas*.

fen, als de wind daarachter zit, met ge-
mak hene dringt , en de binnenfle Jlaap-
-vertrekken met /?<?ƒ vervult. Een Zand,
dat , met (f) Salpeterdeelen rykelyk ver-
zadigd, zoofyn is, dat het (om met de
Oosterlingen te fpreken, die altyd be-
minnen de zaaken by vergrooting voor-
tedragen) door de eijerfchaaien hene
fluive. c. NiEBUHR (g; heeft daarvan in
dezer voege gefchreeven: "Het ftof,

„ welk door den heeten wind Chamjïn
M de lucht te Kdbira vervult , is zoo
„ fyn , dat het niet alleen meenigvuldig
„ door de wel met tras verzorgde ven-

yy fiers

Cd) Defcri^tion de PEgypte ^ par MAïLLET ,*To»t. I.

p. 70. 4Ö. eet. DELLA vALLE'ij Rcizen, bl. 102.
(e) R. POCOCKE, a Defcripthn of the East, Vol I.

f' 195.

CO ^ Defiription of the East , by R. POCOCKE, V9I.
1. p. 24. 197.

(g; Reize naar Arabiën, I. Deel bl. 477.
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5, fiers in de vertrekken der Europeen
y, dringt, maar, geiyk men beweeren

„ wil, ook door toegebondene blaazen,

„ en toegekurkte vlesfchen. Dit fyn

„ zandftof is waarfchynlyk de voor-

5, naamfte oorzaak, waarom men zoo

„ veel blinden in Egipten ziet, gelyk de

„ kwaade dampen uit h.Q.t kanaal, welk

,> door Kdbira loopt, veroorzaakt, dat

5^ veele kinders in deze flreek zoo

y) vroegtydig derven, of zeer met on-

„ gemakken aan de oogen gekweld zyn".

De aarde o^ modder, die m den Nyl blyft

hangen , en door denzelven wordt aan-

gevoerd , is van eenen onbegrypelyk ligten

aart; en komt aan het gevoel zoo fyn
voor, als de (h) poeder, welken wy ge-

woonlyk ontastbaar oi ongevoelbaar noe-

men : want het is het ftof van eene (i)

zwarte gebrokene aarde , bet grondfop der
riviere, en dus een broeder van het Jlyk

(k), welk om diereden zich gemakkelyk
laat ploegen (1) ; als zynde een losfe en

nat-

(h) Er. SHAW'S Travels^p. 379.
(i) HERODOT. Lib. II. 12. DIODOR. SICUL. Blhl.

Hifi. Lih. l. 7. viJ. J. COR^f. DE PAUW Nof. in AE-
SCHYL. Suppltr. p. 1064. f. 4>

(:k) AESCHYL. Agamemn, f. 503.

(Q COLUMELLAE ae R. R. Lik II. 2. ^fque ejus^
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natte asch, die, met eehe behoorlykë
vochtigheid doortrokken , alles , wat
daarin geworpen wordt, welig doet op-
wasfen. Vooral heeft Egipten, dat in
den winter van alles overvloeit, en een
aardsch Paradys is, in den zomer een
leelyk en zwart verbrand aanfchyn, "Na
,> den oogst", zegt een (m) kruidken-
nend Zweed, "met het begin van de
„ maand Mey, begint in Egipten het
;,> zonderlykfle jaargetyde der wereld:
•,i men krygt dan namelyk een zomer,
„ zoo brandend en verfchrikkelyk heet,
,j,

dat deze juist hetzelfde uitwerkfel op
„ het land doet, als de winter by ons,
,:,

in January en Eebruary in de Noor^
yj derlanden. Want dan is het land ver-
„ dord, woest, engefcheurd, op gely-^

„ ke wyze, als de ftrenge koude by ons
„ te wege brengt; doch 'er heeft dit on-.

,y derfcheidby plaats, dat onzen bevro-
,, ren aardbodem ftraks hare elende on-
5, der eene nuttige en niet geheel onaan-
„ genaame fneeuw verbergt , terwyl
„ daarentegen de Egiptifcbe gefchroeide,
:V, DEEL» PP n\ en

wodttenam, pnguihm arenis putrem^ vehti anerm fi^'lutam^ quamvis levisfimo dente mveri , fatis est. - 'K

. ,Cm; HASSELQuiT's Rcize, I. Deel bl. 310.
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'^y en verbrande grond geen dekkleed al-

yy toos heeft , om 'er zyn gebrek en
'„ vreeslyk uitzicht onder te verbergen.

yy Alles , wat leeft , ontzet zich dan o-

„ ver Egipteti, welks gelaat nochtans,

y, twee maanden te voren , wel eene rei-

^y ze van den Zuid- en Noord- pool ver-

„ diende, dewyl 'er naar 't getuigenis

5, van fommige reizigers , met welken

yy ik gefproken hebbe, na dat zy een

,_,
groot deel van ^Jïe en alles wat van

„ Z4frka toeganglyk was , bereisd en

„ opgemerkt hadden , geen land onder

yy de zonne een fraaijer verfchiet van
„ heerlyke landsdouwen leveren kan ,

5, dan dit gewest, vooral, als men het,

yy gelyk my gebeurde , in 't lest van

j,.; wintermaand, van defpitfe der hoog-

„ fte Pyramide , kan befchouwen ; en

j> zoo als het toen ook gezien werd van

„ verfcheiden Engeljchen^ waarvan ee-

„ nigen Oost- anderen Wenindïen , Har*

yy barye en Europa doorreisd hadden.

„ Maar dit Egipte, zoo bekoorlyk in

„ onzen wintertyd, is ten uiterften af-

„ fchuwelyk in onzen zomer. Want
„ als dan verlaten de vogelen dit land

,

p en gaan naar noorderlyker landflre-

yy ken; terwyl het ryk der gewasfen in

een
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^ een verdorden en ftervenden toeftand

„ is, enz".

Het is een geestige inval van den Jbt
WiNCKELMAN (n) , als hy zegt, dat de
gefchicdenis van de kunfien en 'weten-

fchappen der Egiptenaren , even als hun
land, befchapen is, over het welke, als

zynde eene groote en woeste vlakte,

men van twee of drie hooge torenen kan
henezien. Gelyk hy dan ook , op ee-

nen zelfden voet , de kunften der GnV-
ken en Hetruriërs met den toeftand van
hun land vergelykt , het welke , vol bergen

zynde, niet, als de vlakte van Egipten^
konde overzien worden, (o) Kondet
gy Egipten den Nyl afnemen , of het
water uit de rivier doen vergaan , jes.

XIX, 5. enz. gy zoudt daardoor Egip^
ten van alle zyne heerlykheid en begeer-
lykheid berooven^ en het woester ma-
ken, dan de woeste landen^ in wier mid-
den het gelegen is; woester, dan het

PP 2 wil-

• (n) Gefchichte der kunst des Alterthums, I. Th.
bl. ó8.

(o) Defcrlption de PEgyfte par m. DE MAILLET, Torn.

J. Pi 4Ó, óiez Ie Nil a l Egypte , 'uous lui oterez, en même
tems toui ces avantages. Sa?is lui , cette région fi peuplée

feroit plus déferte , comme vous pouvez Ie comprevdre par
te que je vous at déja hifinu/, que les plaines fublo?teufss de

la Lihje, etc.
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wilde Arabiên , verbrandde Ethiopiën of
het zandige Libyën, Een land , waar
menfchen en beesten zouden verfmach-
ten, en waar de vinnige zonnf<flraalen2ih

Ie de boomen en gewasfen zouden ver-

flinden. Hoe zeer (p) de ligtzinnige iS-

giptenaar zich verhoovaerdigde over de

Jiroomen , welken op den bekwaamden
tyd zich over zyne dorstige aarde uitgoo-

ien', en met flym en niter (q) zynen
droogen grond bevrugtten , en anderen

,

op wien het maar regende, deswegens
gering fchattede: de heer, die den
hoovaerdigen wederftaat, wist ook al-

leen de trotscheid en opgeblazenheid des
volks en der riviere te vernederen ,

iliZECH. XXIX. I-I2. en deze vallei te

ftellen tot woeste wilde eenzaamheden , on-

bewoond en onbezocht , eene verwoes^

iing in V midden der verwoestte landen,

. Is nu Egipteuy uit hoofde zyner lig-

ginge tusfchen twee bergen tegens heC

zuiden, ei der nabuurlchap van zandi-

ge en verfchrookte landen, enz. geduu-

rende den zomer, zoo vreeslyk (r) heet ,

dat

(p) HERODOT. Ub. II. 13. fe'j. SENECAE Nat.

^laest. Lib. IK C. 2.

(^q) A Defcïiption of the East, by R. POCOCKE, .^0/. I,

h 197-

CU DU MONTS Reize, s Deel bl, gi.
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dat een mensch moeite hebbe om adem
te fcheppen : dan moet de goede en wy-
ze Voorzienigheid (s) worden aangebe-

den, dat dezelve, in de heetfte maan-
den , over flof en asch eene zee van
wellusten uitgiet, het dorre Land met
het zoetfte en aangenaamfte water ter

verzaadinge drenkt, hetzelve daardoor
'oerkoèit y en tot eene korenfchuur der

aarde ftelt-

Is nu Egipten , geduurende dat de
Nyl in zyne winterkille blyft , eene
drooge en zoute zandvlakte; het bed,
en, voor een groot gedeelte (t), eene

PP 3 gift

Cs) HER o DOT. i/i'. 2/. lp. M. MINUCtl FELICIS Oc-
tavius

, p. 43 . yie^ypti ficcitatem temperat Nilus. S KNE-
CAE Lib. ly, C. 5. de ben^f. p. 310. Ex quibus quadam
Jiatis diebtts mirabile incremeTitum trahunt , ut anhela et

fefventi fuhjecta coelo loca fubita vis aestivi torrentis irri-

get. ld, Ep!St. C.lF.Sive^ ut Nilus^ aestivo incremento tu-

viet; eet. Nat. ^luaest. Lib. VI. C. 7. PLIN. Nat. Bist.

Lib. K 9. Hifione Naturelle de l'Air et des Meteores ^ par
M. VAbbé IKICEAK.D

., Tom. II. p. 29^' Le terroir est

,

Ji léger
,
que Ie feul intervalle

,
qui est entre les deux inon-

dations
, fuffit pour Ie desfécher ; qtt'on juge de la de ce qu'il

feroit pil étoit frappe des rayons du foleil dans les mois les

plus chauds de Vannée
.^ lorsque eet astre est au tropique.

SENECAE Nat. Gluaest. Lib. IV. C. 2. COLUMELLAE
de R. R. Lib. IIl.C. 12. LüCRET. Lib. VI. LYCOPIIRON.
u4lexand. f. 847.

(t) PLIN. Nat. Hist. Lib. XIII. II. HERODOT,
Lib, J2, ó.feq. 10. feq. STRAEONIS Geogr. Lib, XII. f.
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gift van zyne riviere : 200 heeft hetzelve,
blykendshet gene hier van ons bygebragt
is , alle die eigenfchappen , die wy aan
de beteekenis van het woord Erets ge-
hecht hebben ; en zyne overeenkomst
met de aarde , toen zy de eerfle maal
haar hoofd boven de waters uitftak ,

wordt volkomen , by zyne opryzing uit

den Nylj ais deze zwarte en beroerde

zee aan het bedaaren raakt, en weder-
keert tot den flaat van eene riviere. Dit
zelfde toont ons ook te gelyk de over-

'éenftemming van dit wonderlyke land met
de aarde , die Gen I. i-io, onder de
groote verzameling der wateren verborgen

lag. Want niet flechts worden de oe-

vers van den NyKvi) Jlranden , en zyne
(v) monden zeen , geheeten : maar hy
draagt, by uitflek, dien naam by de
Oosterlingen, (w) Griekenen Romeinen,

wanneer hy overvloeit, aan hetweder-
zyd-

n. 53Ö D. Lib. XF. p. ÓQl. B. Lib. I. p. 30. Defcrip-

tion de fEg-jpte^ par M. DE MAILLET , Tom. 1. p. 128.

etc. A Dejcription of the East .^ by R. PQCOCKE , Vol. L
pag. 19.

(U,^ PLIN. Nat. Hist. Lib. XXXV11. C. 8. M. MA-
NILll Lib. IV. 50.

(V) SENECAE Nat. ^taest. Lib. IV. C. 2. p. 748.

(V/) BOCHARTI Opp. Tom. ILp. 787./. 35'fiq- ALB.

SCHÜLTENS, Comment. in Job. />, 353. PLIN, N</.

Hifi. Lib. V. C. 9.
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zydfche gebergte raakt , en over het

vlakke Egipten , als een magtige en ge-

weldige 2^"^, bruischt; die van de Egip-
tenaareuy als hebbende hierin al vroeg
hunne kunde in den akkerbouw laten

zien (x) , wyd en zyd ten meesten voor-
deele geleid werd , om daarmede , zoo
lang zulks gefchieden konde , hunne
dorstige aarde te drenken , en ter mord'
brenginge van alles bekwaam te maken.
Zoo verbaazend is de Nyl, dat mani-

Liüs (y) zich deswegens die vryheid aan-

maatige , dat hy 't eiland Cyprus , ter zyde
van Egipten , en , op eenen grooten af-

ftand , noordwaards in de Middelland'

fche Zee gelegen , echter aan het geklots

dezer rivierzee durve blootftellen. Ee-
ne uitdrukking, die, fchoon flout en
ongemeen , nochtans (myns oordeels)

door verfcheidene lezingen , welken der-
zelver kracht zouden ontzenuwen , niet

behoorde verontrust te worden. Want
STRABO (z) erkent zelf, dat de zuidelyke

PP 4 dee-

(x) PHILONIS JUDAEI 'Lib. I. de Vita Mofs, p. Ö20.
HELIODORI Aethiopic.Lih. II.p. HO. A Defcription of
the Bast y by R. POCOCKE,Fo/. 11. p. 199.

(y) l^ib. IV, 030. Aegypti Cypros puifatur fluctibus

amnis.

(z; Geogr, Ub, XlV. p, Ó8l. RELANDI Val. lil. ƒ».

235.
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deelen van Cyprus door de Egiptenfcbe

Zee geteisterd worden. Is nu de eerlle

en oudfle naam van den N)l Oceaan enz.

geweest (a), en werd hy daarvoor van
de Eziptenaaren gehouden: zoo moet
een dichter, als hy do. u^gyptus , of de
ri-.ier van Egipten , in haare overflroo-

minge befchouwt, zyne ader voelen zwel-

len , en haar de plaats van de Middel-

Jandjche Zee doen vervangen , om met
haare golven en baaien het Cyprus te

geesfelen. ^^'ant dan ftoot zy, met ee-

ne cnbegr^'peh'ke volheid van flyk en
modder , de (b) Middeïlandfcbe Zee te

rugge; verlengt haar bed; en dreigt, al-

les met eenen zondvloed te ovenlroo-

men , jer. XLVI. 8.

Wy hebben dan , zoo w}" vermoe-
den,

«

235. n - RODOTI TJh. II. eJ. WEsS. ,». T54. «W/. 70. AMMI-
ASI StARCELLlNI LJ>.XXII. C. X>'./>.333. C.XFl?, 342.

(a") PLIX. Nat. H:fi. Lii;. K C. 9. DlODOPx. SICüL.

Bihl Hifi. Uk. I. 12. 19. III. 3. HEROEOT. Lsh. II.

92. HELIGDOPvI Ankhpu. Lib, II. p. IIO. STRAEONIS
GfOir. Ub. I. p.50. PH ILOSTRATCS , aef^Xa APOLLöSII
TTAKENSIS, Ut. II. C. iS. LTCOPHRONIS AUx. f,

119. 576.
^^b^ 'pRISCIAÏf. Per ie-.

Septezoqi f firit Pell^tM lurgits Fffs/io».

et A-Vlzyms^DefiT. OTiis^-f.l^. Kiluf freta maxima

fellit. Verba ,
paullo piaecedentia , ita fffrtasfe kgendafmMt:

Sdsffisque i'ü^is azfractthus aeoior

Prcterit , et Fduta leptemferus ex^Tua: ara.
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den , toereikelyk beweezen , dat het

woord Aarde, in ps, CV. 30,, denzelfdeti

^ardrykskundigen zin heeft, welken wy
in het woord Erets ontdekt hebben.
Waarom wy over die plaats niets meer-

der zullen bybrengen; dan blootelyk

een fluk, door j. v. vondel berymd,
uit het X. en XI. Verdichtfel van p. o-

viDius NAZoos Herfcheppinge, in het L
Boek : waar de Dichter de verryzenis

der Aarde uit deukalions vloed , en de
bevolking dier aarde , vergelykt met het

Land\2iXi Egipten, dat uit de Nylwateren
weder bovenkomt , en uit een nieuw
flib alle levende fchepfels yoordteelt.

Toen brogt het aartryk uit zich zelfverfcheiden flag

Van dieren door den ftraal der zonne voor den dag.

Als d'oude vochtigheid verhit wierdt en ontfteeken»

Het vochtige moerasch en Hym in alle ftreeken

Begon te zwellen, en het vrugtbre en weeligzaet,

In d'aerde Tmoeders fchoot
5 gevoet, geftooft beftaat

Te groeien , en allengs een' zekren vorm te winnen.

De zon verhardt zoo flym, wanneer de Nylftroom 9

binnnen (c)

PP 5 zy-

CO Hifioire Naturelle de PAir ét des Meteorès. par M,
PAb'
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Zyne oevers daelende, 't verdronken land verliet^

De landman, ploegende den nieuwen akker, ziet

Dan in 't geploegde land verfcheiden flag vaa dieren.

De zommigen, die, eerst beginnende te tieren.

En noch in 't groeien , onvolmaakt zyn aangeteelt

Verminkt, en onvolwrochtjdatzelfhet lyfverfcheelt,

In 'c een en 't ander lit , en leefde als klay het baerde:

Het ander deel is ruw , en vormeloos, en aerde:

"Want wanneer hitte en vocht zich mengen by geval

,

Ontfangen ze, en uit dit vermengen fpruit het al.

Dewyl het vier en vocht doorgaens in ftryd krak-
keelen.

Is deze tweedracht uit den aard bekwaam tot teelen.

r^/ï^^/RICHARD, Tom. IJ. p. ^92. Le Nil, qui eouvre

toute rEgypte depuii environ le milieu du mois de fuin jusqu''au

(ommencement d'Octohre a une hauteur très-co?:fderahle , nous

retrace Vidée de ces temps reculés pendant lesquels la terre

étoit cachée fous les eaux. Il resfemble a une vaste Tmr

fui a un courant établi et vient fe jetter dans mtemer encore

flus grande.

'ie

AAN-
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AANHANGSEL
TOT DE EERSTE AFDEELINGE VAN 't BB-'

RICHT DER TALRYKE VERZAME-

LIKGE VAN OUDE PEN-

NINGEN.

DOOR
P. VAN DA MME.

^jHer voldoeninge aan 't verzoek van
JL eenige kundige liefhebberen der ou-
de penningen, vond ik my aangezet,
om eene korte nalezinge te doen op my-
ne eerfle afdeelinge, behelzende de pen-
ningen der Koningen, en te vinden in

't vierde deel der Verhandelingen van 't

Zeeuwsch Genootfchap bladz. 419 en
volgg.

Koningen van Macedonien (bl, 428)

De zwaarfte gouden pronkpenning ;

'die
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die van de Griekfche Vorften overge-

bleven en bekend is , werdt in de aan-

getogen plaats toegekend aan Lyftma-
thm. Koning van Macedonien. Na het

fchryven der eerfle afdeelinge is 't my
gelukt, noch een' anderen gouden pronk-

penning van Lyjimachus , van dezelfde

zwaarte , te ontdekken en bekomen.
Nademaal hy , tot nu toe , by alle

fchryvers en in alle muntkasfen , zoo
veel my bewust is, onbekend is, en
daarenboven eene uitmuntende fchoon-

heid bezit, heb ik denzelven, gelyk ook
alle de volgende , door den kundigen
van der Scbley , op 't naauwkeurigst la-

ten afteekenen , en in plaat brengen , op
de nevensgaande penningtafel No. L
Aan de eene zyde vindt men 'c hoofd
van Lyfimachus, omtrent op dezelfde

wyze afgebeeld als op andere pennin-

gen van dien^Koning (a). Op de rugzy-

de vertoont zich Pallas Nuy]<pó^og , met

het opfchrift BASIAEilS ATSIMAXOT
mn Koning Lyfimachus.

Ko'

(a) By BEGERUS Thes. Brandenb. Tom. 7, pas,. 244,
LiEBE Gotha Numaria^ pag. 6

, 7. Doch de pennin-
gen , door hen opgegeven, verfchillen van dezen
in de teekeninge der rugzyde , eifi die by begürüs
"Eyn zilveren.
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Koningen van Numidie (bl. 436)

De penningen van den jongen Juba;
Koning van Numidie, zyn te zeldfaam,
uit hoofde der weinige uitgegevene, om
dezelven onbekend te doen blyven. Be-
halven den onuitgegevenen , door my
aangehaald , heb ik nu noch een' ande-
ren bekomen, door wylen den Heere
Vice-Admiraal Roemer Vlacq op eene
van zyne zeetochten medegebragt. Zy
zyn beiden van zilver , zoo als alle de
penningen van dezen Vorst , en op de
penningtafel geplaatst No. II en III.

Op beiden leest men , naast 's Konings
hoofd, REX IVBA; en op de tegenzyde
van den eenen flaat een olifant, en van
den anderen de hoorn des overvloeds.
Niets is gemeener op de oude pennin-
gen, dan de hoorn des overvioedsi
Zeer veelen zyn ook verfierd met oli-

fanten, waar over de groote cuperus
opzettelyk gefchreven heeft (b), wiens
geleerde verhandeling , na de ontdek-
kinge van zoo veele penningen, merke-^
lyk zou konnen vermeerderd worden.

Ko'

(b) Comm, de ekphantis in nummh ohw^ Tom. ïïU
Tkafauri novi Anti^, Rornan,



6o6 P. VAN DAMME OVER

Koningen van Syrien (bL 437)

• •Onder de talryke verzamelinge der

gedenkftukken van Syrien , in myne
muntkasfe bewaard wordende , is 'er,

behalven veele onuitgegevene zilveren

pronkpenningen , een van Koning An-
tiochuSf den derden van dien naam, en
bygenaamd den Grooten. De ongemeen-
heid van de keerzyde , en om teffens de
uitmuntende fchoonheid der teekeninge

van de Grieken aantetoonen , heeft my
aanleidinge gegeven, om denzelven uit-

tegeven , en hier te plaatfen op de pen-

ningtafel No. IV. Op de tegenzyde
vertoont zich Apollo verfchillende in ge-

daante en die fieraaden, welke, anders,

op verfcheiden penningen der Syrifche

Koningen, gevonden worden. Hier

leest men BASIAE^S ANTIOXOï des

Konings Antiochus.
i-

Koningen van Bithynie (bl. 445)

Men heeft , myns wetens , tot heden

in eenige penningkabinetten , of by de

fchryvers, geene gouden ftukken der

Koningen van Bithynie, die den naam
van Nicomedes gevoerd hebben, (maar

wel
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wel van hun, die den naam (c) van Pra-

fias droegen), gevonden. Echter is 'er

my een van dat foort, federt het uitge-

ven der eerile afdeelinge van myn Be-

richt, ter hand gekomen, die, wegens
zyne zeldfaamheid en uiterfte fchoon-
heid, waardig is onder 't oog der lief-

hebberen gebragt te worden. Hy is

naar 't oorfpronglyke naauwkeurig af-

geteekend , en op de penningtafel ge-

plaatst No. V. Op de rugzyde leest

men BASIAEilS NIKOMHAOÏ EnicDA-

NOT2 van den Koning Nicomedes Epi-

pbanes.

Van Prujlasy den eerften en tweeden
van dien naam (b), zyn verfcheiden

zeld-

Cc') Een gouden gedenkpenning van Frufias den
eerften berust mede onder myne verzamclinge;
dan geen voornemen hebbende , om voorbedachte-
lyk iet te laten afteekenen of uitgeven, 't gene
door anderen reeds verricht is, wy^c ik den lezer
naarBEGERÜS Thes. Brandenburg. Tom. I, pag. 2Ó7, 268.

(d) Ik kan niet voorbygaan , den Nederland-
fchen lezer ter deze gelegenheid te onderrichten ,
dat de penningen van Prufias^ den eerften en tweeden
van dien naam, voorheen bezwaarlyk te onder-
fcheiden zyn geweest. Doch de ondervinding der
Geleerden van dezen tyd, die zoo veele duister-
heden opgehelderd hebben , heeft geleerd en in 't

zekere bewezen, dat alle de penningen van Prufi-,

as den eerden de eenigen zyn van alle Koningen van
Bifhynie, die gebaard zyn.
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zeldfaame zilveren pronkpenningen tot

myne verzamelinge gekomen. Twee
fluks van Prujias dien /, voorheen aldus

niet uitgegeven , zal ik , tot beüuit van
deze korte nalezinge , uitgeven op de
penningtafel No, VI en Vil , welke de

aandacht der penningkundigen ©ver-

waardig zyn.

VER-
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woonten ," lydrèkenmgé en aardryksbe-
fchryvinge van verfcheiden volke , is

voorlang onwraakbaar bewezen. Het
werk van den uitmuntenden / zec/jiel

Spanheim heeft veel afgedaan, en zal

altyd zyne achtinge behouden. In deze
eeuw hebben de grootfté mannen onge-
looflyk veel toegebragt, om dit nut der
oude Penningen met aanmerkeiyke voor-
beelden nader te ftaven. De p( -gingen

van Haverkamp , WesfeUng, Burmariy
bellerin, Liebe, Froelich, fVijey bel-

ley y Barthekmy , en veele anderen , zyn
aan elk bekend. Men ontdekt, van tyd
tot tyd , een groot aantal van pennin-
gen , die niet alleen 't nieuwsgierig oog
vergenoegen, maar ook nutiig zyn tot

ophelderinge der gefchiedenisfen van
veele landen , volken en (leden. Tot
dir foort behooren ook de penningen
van Ptolemaeus , letrarcba van Lhaictde*

ne , van wien , tot nu toe , niet meer
dan twee penningen onder de Geleerden
bekend zyn. Den eerfteu zyn wy ver-

fchuldigd aan den geleerden Abt le
BLOND, üie denzelven , weinige jaaren

geleden , uitgaf volgens eene afteeke»

ninge, te Venetië gemaakt, en aan
den peiimügkuriOigen Peliehn toege-
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zonden. Op de achterzyde van dien
penning , berustende in 't kabinet van
Savorgnan , leest men nXOAOMH
TETPAP

i
, en het jaartal LA (a).

De tweede penning van Ptolemaeus,
Tetrarcha van Chalcidene , is onlangs

,

uit het kabinet van den Groot - Her-
tog van Toskaanen, uitgegeven door
josEPHüs ECKHEL (b) , die 'er by-
voegt, niet te weten, dat 'er ooit, be-
halven deze twee , een andere penning
van dezen Ptolemaeus in 't licht gegeven
zy. Op de voorzyde van dien penning
ftaat het gelauriercle hoofd van Jupiter,
en op de rugzyde een vliegende arend,
die een kroon in zyn' bek houdt. Hier
onder leest men nTOAEMAIOS
APXH. Het is genoegzaam zeker, dat
het laatfle woord dus moet worden aan-
gevuld, TETPAPXH2. By deze twee
penningen van Ptolemaeus, die beiden

(a) Obfervatiomfur quelques Médailles duCahinet de M
Pellmn, par M, l'Ahb^L^ BLOND, fag. sg & 65. U
la Haye I771),

(b) Numi vetens Anecdoti ex Mufeis Caefareo Vtndoho-
wnji^ Florentino-^^ Pars I comphctens numos in Europae
urbtbusfignatos. Tab. Xy. n, 8 , f^g, 2ig {^Hennae A»-
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gefchonden zyn, voege ik een' derdenl
die volkomen bewaard is gebleven , en
nu berust in de aanzienlyke muntkasfe
van den Heere van Damme , die de
goedheid gehad heeft , my eene iiaauw-

kèurige afteekeninge van dien penning
toetezenden , welke aan 't hoofd van de-

5:e verhandelinge geplaatst is. Op de
voorzyde ziet men het hoofd van een

ouden en zwaar gebaarden man : de te-

genzyde vertoont twee mannen , in

krygsgewaad gekleed , en eene fpies in de
linkerhand houdende; met het onder-

fchrift nTOAEMA TETPAPX , en de

jaartellinge LB.

Het is twyfelachtig , of het hoofd
van Ptolemaeus, dan wel van Jupiter,

op de. voorzyde des pennings afgebeeld

zy. Op de penningen van Ptolemaeus

by LE BLOND en eckhel is genoegzaam
dezelfde afbeelding , over de verklaringe

van welke die penningkundigen ver-

fchillen. De laatfle denkt op Jupiter ;

doch de Abt fpreekt in 't gemeen van
het hoofd van een ouden man. Ik zie

geen reden , waarom men niet op Pto-

lemaeus zelven zou mogen denken. De
vergelyking van foortgelyke penningen,

om-
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omtrent dezen zelfden tyd , fchynt dit

begrip te begunftigen.

Wat hier van zy, 't zal by niemand
tegenfpraak lyden , dat deze penning
behoore tot Ptolemaeus (c), dm zoon

van Mennaeus , van wien fl. josephus
herhaalde reizen meldinge maakt , ge-

lyk naderhand blyken zal.

De geleerde Kardinaal noris (d) was
van oordeel , dat 'er twee Koningen van
Chalcis geweest zyn , wier eerfte ge-

naamd was Mennaeus of Ptolemaeus
Mennaeus , de andere Ptolemaeus zoon
van Mennaeus. De Abt belley (e)

volgde den Kardinaal op dat fpoór >

zonder echter eenig bewys voor dit ge-

voelen te berde te brengen. Trouwens^
niemand der oude fchryveren zet eenig

gewicht by aan de meeninge van dien ge-

leerden man. Wy lezen, wel is waar,

Qq 3 by

rO Te recht wordt de naam, hier, ovigegeven

,

TITOAEMAIOi;, gelyk mede in den penning by
ECKHEL. Op dien van le rlond ftaat verkcerde-
lyk, riTOAOIM- Men fchryve derlialven , op 't

gezag der penningen , Vtolewaeus-^ fchoon in eenige
oude opfchriften , en fomraige afichriften vaa
Griekfche en Romeinfche fchryveren , Ftolomaeus

gevonden wordt. Zie 'Lettres de M. cüper , fag, 395.
(d) De Ebochis Syro—Maced. pag. 27 1.

Ce) Mémoires de fAcad, 'Royale des Jnfcriftious et helleS"

leitres t Tom. XXVIII. pag, 552.
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by FL. JOSEPHUS (f) UToXsfxaiov Tov Msv-

miou XsyovfjL^vov ; doch 't is onbegaan-

baar, wanneer men deze woorden ver-

talen wil : Ptolemaeiu , gezegd Mennae»
us : en daar uit befluiten , dat deze on-

derfcheiden zy van Ptolemaeus , den
zoon van Mennaeus. Indien josephus
dit hadt willen te kennen geven, zou hy
gefchreven hebben, YlTo7^(jLaLo'j lau ?J"

yovfJL'.w Msvmiov , of nr. Xsy, Msvvxiov,

DusfprekendoorgaansdeGrieken,enook
JOSEPHUS, Elk , die iet van 't Grieksch

weet, zal dit toeftemmen. Het woord
Asysg&oii duidt, hier, alleen aan, dat

van dezen Ptolemaeus kort te voren ge-

fproken was (g). Daarenboven, dat

men ïlToXsfJLdLov tov Mswcxiov , in deze

plaats en elders (gg), moete overzetten,

ivan Ptolemaeus , zoon van Mennaeus, en
geenzins van Ptolemaeus Mennaeus ,

Blykt ontegenzeggelyk uit zulke plaat-

fen van josephus , daar hy genoemd
wordt

(F) AnU luJ. Lik XIII. eap. lö § 3.

(g) Ant. lud. Lib. XIII. cap. 15 § 2.

Cgg) Ant. lud, Lib. XIV. cap. 3^2, fchoon HA-
VERKAMP Wrou^tttov TOV Msvvaiov wil vertaald heb»

ben , Ptolem^i ^ui Mennaeut dicebatur.
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wordt (h) TlToXsfJiaiog c Mswoclov , dat is ^

Ptoiemaeus zoon van Mennaeus , gelyk
eerstbeginnenden weten. Men zal zich ^

met reden, mogen verwonderen , dat
de Hoogleeraar haverkamp, op de on*
gegronde onderftellinge, dat Ptolemae-
us Mennaeus en Ptoiemaeus zoon van
M ennaeus wel te onderfcheiden zyn , in

de meeste plaatfen van fl. josephus ee-

ne veranderinge in den Griekfchen text

wil gemaakt hebben (i), tegen het ge-

zag van alle de handfchrÖten. Dit voor-

beeld (Irekt mede tot een bewys , hoe
veel eenmaal opgevatte vooroordeelen y

zelfs by de geleerdfte mannen , vermogen.
Het gevoelen van noris , haver-

kamp en BELLEY behaagt my te minder,
om dat 'er geene noodzaak lykheid is,

om hier twee Ptolemaeusfen te verzinnen;

want alles, wat van Ptoiemaeus, gebie-

Q,q 4 der

Ch" yint. lud. XIV. 7. 4, XIV. 12. I. Bell lud. I.

4.8, I. 9. 2, I. 13. I. STRABO Lib.'^Vl. pag. 75J

i i) Voor TlToXeixaioi; ó Mevva/ou zou , naar zyne
gedachten, moecen gelezen worden IIt- i Mevva/oj,

of M<vv«/og, gelyk die naam in fommige MSS. ook
wel geichreven wordt. T fchynt echter , dat de
Heer haverkamp, in zyne Algemiene Hiftorie UI
deel, bl. 152, van gevoelen veranderd zy, belan-
gende de twee Chalcideenfche Ptolemaeuslèn: ge-
lyk. de Hoogleeraar saxë my bericht.
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lier van Chalcis , verhaald word'- v kan
zeer gevoeglyk op een* en denzelven
perfoon toegepast worden. Dit zal dui-

delyk blyken , wanneer wy de bedry-

Ven van onzen Ptolemaeus in nadere o-

verweginge nemen , en de gefchiedenis-

fen, k'^rtelyk (k), wat hooger ophalen.

in de vroegile tyden was Syrië onder
verfcheiden koningen verdeeld, die voor
hunne hof- en hoofdfteden hielden ï)a-

mascus, Tzoba, Hamath, Maacha en
Rechob ; van wier koningen de H.
Schrift ons verflag doet(i). Naderhand
geraakte geheel Syrië onder de regerin-

ge van éénen koning , die zyn hof te

Damascus hieldt (m). Dit duurde, tot

(dat de Asfyrifche koning Tiglath- Pile-

zer de hoofdllad Damascus innam, en^t
gantfche ryk van Syrië aan zyn gebied
onderwierp,, terwyl Rezin, de koning
,der Syriers, het leven te gelyk met het

ryksbeflier verloor (n). Syrië kwam
'

•'

'

.

. wy-

• (k) Dien 't lust, kan hier over breeder lezen by
ÏJSSERius, FOY'VAiLLANT, PRiüEAUx, en anderen.

•O' I Sam. XIV. 47, '2 Sam. VUL 3—10, X. ö—
lp, I Kon. XI 23—25, I Chron. XVIIL 5—n.
. (m) Jef. Vlli 8, over welke plaats vitringa be-
hoort gelezen te -worden. '
- en; Vergelyk Jef. XVH. i-^S^j Jdrem. XLIX. 23—
27, 2 Kon. XVI. 5^9 9 Amos 1. 3—5. -v
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wyders , ten grooten deele , onder 't ge-

bied van Pharao Necho, koning van
Egypte (o) ; doch Nebucadnezar deedt

dit land, weinige jaaren daarna, onder
de Asfyrifche of Babylonifche heer-

fchsppye wederkeeren (p), waaronder
Syrië bleef tot den tyd toe, dat Cyrus
zich meester maakte van 't geheel Baby-
lor iscb gebied, en dus ook van Syrië,

't welk der Perfifche regeringe onder-

worpen bleef , tor dat Alexander de
Groote die alleenheerfchinge een einde

deedt nemen, en Darius Codomannus,
den laatften der Perfifche koningen , o-

verwon. Toen werdt Syrië gebragt on-
der de Griekfche alleei;heerfchinge. Na
"den dood van Alexander kwam Syrië,

eindelyk, aan Seleucus Nikator, een'

van deszelfs voornaamde veldheeren ;

naar wien de volgende koningen van
Syrië den gemeenen naam van Seleuci-

den gevoerd hebben. Ten tyde der laast-

fte Seleuciden geraakte het machtig Sy-
risch ryk in deerlyk verval, en werdt van
één gefc'^'^iird door inwendigen twist, en
binnenlandfche beroerten. By deze gele-

genheid maakten fommigen zich mees-

' (b) 2 Kon. XXIII. 29—34, 2 Chron. XXX. x—4"V

' CP) a Kon. XXIV. 7.
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ters van deze en gene byzondere gedeel-

ten van Syrië, vormden een fuort van
vorflendommen , weike?{ zy beheersch-
ter> onder den tytel van koning, vier-

vorst, overden, of eenigen anderen eer-

naam. En onder dezen was geen van
de minde Ptolemaeus zoon van Mtnnae*
us , van wiens lotgevallen ik nu nader
verflag zal doen. Na dat hy zich hadt

opgeworpen tot vorst of koning van
Chalcis, viel hy zeer lastig aan die van
Damascus (q) , by welken hy zien zoo
gehaat en gevreesd maakte, dat zy den
Arabifchen konfng Aretas tot hunne
hul re inriepen, en zich aan zyne heer-

fchappye onderwierpen (r). Doch Pto-

le-

: (q") J. ECKHEL, Numivet. anecdoti^ P. I. pag. 279,
ibhr y ft : Damasci item aiiquamdiu fuisfe tyrannum ex f7.

Jofepho colligo. Of hy, met deze woorden, 't zelf-

de te verftaan geve, 't gene door my gemeld is;

dan wel , dat Ptolemaeus binnen Damascus zich de
regeringe aangematigd hebbe, is onzeker

(r) JOSEPHÜS Ant, lud. XIII 15. 2 , de Bello lud. I,

4. 8.— Dit gebeurde omtrent 85 jaaren voor Chris-

tus geboorte. De tydrekening duldt, derhalven,

niet, dat wy ook op dezen Aretas zouden denken
2 Korinth. XI. 32, daar Paulus fpreekt van den Stad-

houder des Konings Aretas te Damascus. Hadden
fommigen, hier, geraadpleegd m^i ^q chronologie

^

één dtr oogen van de Hiftorie, zy zouden twee
menrchen, zoo veel in leefcyd verfchillende , njet

met
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lemaeus liet zich hier door niet bedwin-

gen en in teugel houden. Weshalvea
Alexandra, koningin derJooden , Arifto-

bulus haaren zoon, met een leger, naar
Damascus zondt , om die ftad tegen het

geweld en de knevelaryen van Ptolemae-
us te beveiligen. Ariftobulus, echter,
keerde, fpoedig, van daar te rug, zon-
der iet van belang te hebben uitgevoerd
(s). Zwaarer onheil trof Ptolemaeus,
toen Pompeius , bevelhebber der Ro-
meinen , in Syrië kwam , en ook dit

landfchap tot een Romeinsch wingewest
maakte (t). Want Pompeius begaf
zich , met een vry talryk leger naar 't

gebied van Ptolemaeus, wien, zonder
twyfel , 't zelfde lot zou getroffen heb-
ben , als Dionyfius van Tripolis , die
onthalsd werdt ; zoo hy die itraffe niet
hadt konnen afkoopen voor duizend ta-

lenten, waar mede Pompeius zich liet

ges

met eikanderen verward hebben. Men vergelyke,
behalven anderen, g. jameson, Spicil. antiquitatvm
jie^ypti cap. VII. § 7, 8, wiens aanmerkingen over
Aretas, door den Apostel gemeld, nadere overwe-
ginge waardig zyn.

(s) josEPHüS Ant. lud. XIII. 16. 3,
Ct) APPiANUS in Syr, pag. ipi , et in Idithriiat, pai,

404, JUSTINUS Lib, XL, taj^, 2.
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genoegen , en zyn leger betaalde (u%
Evenwel kon Ptolemaeus niet beflui ten,

om in de belangen der Romeinen, en in

de maatregelen van Pompeius, te tre-

den. Want, toen deze aan Scipio be-

vel gezonden hadt , om Alexaiider , d^n
zooi) van Ariftobulus, te Antiochie van
kant te helpen, trok Ptolemaeus zich

deszelven broeders aan, en zonde zynen
zoon Philippion naar Ascalon , met
verzoek of bevel aan de vrouw van Ari-

ftobulus, dat zy haaren zoon Antigo-

nus, en haare dochters, aan hem zou
zenden. Philippion wordt op eene der-*

zelver verliefd, en trouwt met Alexan-

andra. Doch zyn vader Ptolemaeus

nam dit zeer kwalyk , bragt hem ter

dood, en ging zelf een huweiyk aan met
Alexandra; uit hoofde van welke ver-

bintenisfe hy te meer zorge droeg voor

haare broeders (v), gelyk hy, wat la-

ter, Antigonus ook te rug naar Judaea

liet keeren (w). Ptolemaeus volhardde

in haat tegen 't Roomfche gebied; zondt

onderftajid aan Caecilius Basfus, wan-
neer

Cü") JOSEPHUS Ant. lud. Lih. XIV c. 2 § 2,

fv) JOSEPHUS Afit, lud. Lib. XIV <:. 7 §4» '^^ ^' /•

i;&. I f. p 5 2.

(W^ JOSEPHUS Ant. lud. Lib. XIV <r. 12 § I.
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neef deze Syrië poogde te bemachtigen
(x) j en verfchanste zich in de flad Apa-
mea, welke hy zoo dapper verdedigde
tegen 't beleg der Romeinen , dat zy ge-

noodzaakt waren het verdrag, 't welk
hy voorfloeg, aan hem toeteftaan (yX
Kort daarna , omtrent den jaare 714
der bouwinge van Rome (z), ftierf Pto-
lemaeus, zoon van Mennaeus, in goe-
den ouderdom, gelyk uit het geheel be-
loop van zyne gefchicdenisfen blyken
kan. Want van dien tyd, dat de Da-
masceners den koning Aretas tegen Pto-
lemaeus inriepen , tot op zyn' dood toe,

verliepen omtrent 45 jaaren, dat is, van
't jaar 66g tot 714 V. C, of van 't der-

de jaar der 173 Olympiade tot het vyf-

dejaar van de 184 Olympiade; zoo dat
Ptolemaeus dood inviel in 't 40 jaar voor
de geboorte van den Heiland.

Uit dit gefchiedverhaal kan men

,

myns oordeels , veilig opmaken , dat
'er niet de minde noodzaak zy , om

,

met

(x) DTo CASsius Lih. XLVII § 2Ö, 27, pag.soS^
509, C. not.TABRICII.

(y) STRABO Lih. XVI. pag. 752, 753.
(z) Dit blykt uit josephus ^»/. i»</. Lih. XIV c,

13 § 3. In 't gefchryf van j. eckhel /. c. pag, 279.
""Anno V.C. 718 , tanquam cum Parthis collujisfet {^Ptole-

maeus^ caefusest a M, AntQnio]* isDieer dau e^nmisflag.
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met NORIS , HAVERKAMP en BELLEY ,

anders een roemwaardigst drietal van
geleerden , van dezen eenen Ptolemae-

us twee onderfcheiden menfchen te ma-
Iten, zonder daar toe eenigen grond te

hebben uit oude fchryveren , opfchrif-

ten of penningen.

Ptolemaeus draagt , op dezen pen-

ning , gelyk op de beide andere , door
LE BLOND en ECKHEL uitgegeven, den

eernaam van TETPAPXH2 , die , niet

kwalyk , door een Viervorst vertaald

wordt (a), indien wy op den oorfprong
van dit woord acht nemen. Het is,

vermoedelyk , afkomstig van de Gala-
ters, die uit drie volken beflonden, en
als drie gewesten befloegen , die elk in

vier deelen verdeeld waren. Elk gedeel-

te kreeg den naam van Tetrarchia. 'Er
waren dus in t geheel twaalf Tetrar-
chien , en even zoo veele Tetrarchen (b).

*T fchynt echter , dat elk volk noch
cenen Overflen hadde, aan wien de vier

Tetrarchen gehoorzaamheid verfchul-

digd waren. Hierom kon livius (c) van
drie

(a") In de Nederlandfche Overzettinge van 't N.
T. Matth. XIV. I, Luk. III i , Hand. XIII. i.

(Jd) STRABO Lib. XII. pag. 5Ó7,
(c; Lib. XXXVin. c. ip.
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koningen , dat is Tetrarchen , der Gala*
teren meldmge maken , van welken Or^
tiagon een' toeleg hadt, om alle de Ga-
laters aan zich te onderwerpen, naar de
getuigenis van polybius (d) en suidas
(e). Met welken uitflag , is onzeker.
Pompeius, na dat hy Mithridates over-
wonnen en op de vlucht gedreven hadt,
ftelde in Galatie, op nieuw , Tetrarchen
aan (f) , zynde de vorigen , op eene
trouwlooze wyze, door Mithridates ver-

moord (g). Ónder de nieuw aangeftel-

den was ook Deiotarus, die, ten laatflen,

alleen over Galatie regeerde (h), behou-
dende evenwel den tytel van Tetrarcha
(i). Vandaar, of, gelyk anderen wil-

len, van Thesfalie, is die naam over-
gegaan tot Lycaonie en Syrië, om in 't

gemeen een koning, vorst, overften en
bevelhebber uittedrukken, Veele voor-
naame mannen hebben den eernaam
TsTpscpxyjs door een groot aantal van ge-

leer-

(d") In exterptis VALESII pa^. HJ.
Ce V. 'OpT<«>'«v.

(f; APPIANUS in Mithridatieh pag, 415,
(g) APPIANUS /. c. pag. 352.
(h STRABO /;^. XJI.pag. KÓ^.

(i) Ik erkenne, met dankbaarheid, dat ik deze
aanmerkingen ontleend heb uit een' ongedrukten
brief van den beroemden wjessiEXiwOj onder my
berustende!»
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leerde aanmerkingen opgehelderd, wel-

ke ik onnoodig achre hier na te fchry-

ven. Men leze noldius (k), hottin-
GERUS (1), SARRAVIUS (m) , RELAND i'n),

DEYLINGIÜS (o), BkLLEY (p). ALBERTI

{q> , en de aanteekeningen van wet-
STKiN en andere geleerden op de plaat-

£qu van 't N. T., boven aangehaald.

: Het gebied van Ptolemaeus ftrekte

zich uit over 't land van Chalcidene, ge-

lyk mede over Heliopolis en de Ituree-

fche gebergten , volgens strabo (r;, die

'er noch byvcegt de vruchtbaare valeye

van Marfyas. De hoofdllad van zyn
gebied was Chaicis, by den berg Liba-

non gelegen, naar de omfchryvinge van

FL. josEPHUS (s), en welke nu bekend

is onder den naam van Kalkos (t). Wil
iemand meer weten van deze (iad Chai-

cis, haar verfcnii van eene andere ftad,

wel-

• (k) Hifior. Uum. pag. 3Ó8 , 369 , eJ. Haverkamp.

(1) Disfert. Bibl. Chronol. tag. 182. fyq.

(m) Epistol. pag. 72 , 77 , edit. Burm.

(n) Palatst Ilt pag. i.^?, jqq.

(o) Obferv.facr. part. II ohf. 2Ö.

(p) Mémoires de i Acad, des Injcriptions Tom. XXVIII.

pag. 549.

(q) Ad H P.SYCHIUM V. Terpufx'^t 01 Bdfftheig.

(O Li^. XVI. /.^g. 753- 755. '

, ,., ,
(S) Ant. lud. Lih. XIV. c. 7 § 4, de B. lud. Ltb, ï,

r. 9 § 2.

(t; BELLEY i,£.fas» 552.
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welke <}ien zelfden naam voerde , en d^
vruchtbaarheid der landftreek Chalcider

ne, hy raadplege cellarius (u) en
RELAND (v), met welken laatften moet
vergeleken worden ^ 't gene de beroem-

de wEssELiNG (w) heeft aangeteekend

by het reisboek van Antoninus.

Was het gebied van Ptolemaeüs zoo
^anzienlyk en uitgebreid, dan is 't won-
der, dat hy , op zyne penningen, den
naam van Koning niet voerde, zoo wel
als Dionyfius, die koning van Tripolis

genoemd wordt* Dit is temeer wonder,
naardien niet alleen de vorften van Chal^
cidene, in latere tyden, zelfs op pennin-
gen, koningen genoemd worden, maar oofe

zyn zoon en opvolger Lyfanias (x) onder
den tytelvan Koning, doorMarcus An-
tonius, in dit gebied bevestigd is gewor-
>. DEEL, Rt den;

Cu) Geo^^r. Anti^, Tom. II. pag. 26^*
(v) Pa/aest. lil. pag, 315, 31Ó.
(w) Vetera Romanorum Jtineraria pag. Ip4, 195* I
(X Onachtzaamheid op de tydrekeninge deédl:

fommigen, ook hier, mistasteiij en dezen Lyfani-
as verwarren mee een' anderen van dien na^m,
door Lukas geüield Kap. III. i. Beter zou men
inet Lukas vcrgelyken/'t gene josephüs Ichryft
Avt. lud. Lib, XJX c, 5 § 1 , en Uh. XX «r. 7 S I ,
In weike laatfte plaats ik, voor Avffuvti^, liever z^u-
de lezen Avttuvrn- .rj?
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dei1ï:*gelylc. jös^t^mfs (y);eft%'iè'CAsörtre

(è) bevestigen'. ' -^ Ten tydè' v*ari Keizer

Èlaudius was ' zékere Herödes koning

van-Chalcis (a)j die,' op een' penning,

vertoond wordt %et eene- koninglyke

fadon ', en meriiët ömfcÜrift BxcriXsvg

fipCfjè'fi^ (^i?[0}iXcii^igc''^ Qvêi:'' welken ' pen-

ning SEGUINyS ^ (b)., E. SPANHEIM (c),

NOLDius (d),,-jén anderen, naauwkeurig
onderzoek g?4^an,hebben.

,. 'X kon zyn ^ - .gelyk. le blond (e)

^'st;, dat Ptolemaeus: zich .van den ko-

ninglyken naani. onthieldt, om zich den
haat der Ronieihen niet meer op den

hals te halen, by>welken de naam van
Itóning niet zeer geliefd was... Dit is ten

deele waar , doch moet echter met ee-

nige bepalinge opgevat worden (f),

e pWy vinden op dezen penning de jaar-

tel-

'
-'

i

:

(v) ^nt. Jud. LibiXlY c, l2f'%'^)dèB. liid. ^ib.

-'(al JosEPHüS i.4«if'. Lih XX f. '5 ^"•'è:'.''

; , ,;

• '^b; Sekcf. nufnisn^:'*dntiii. pa^. 49'-'5l. e^dii. IÓ84i '^^

^i(c. De V. et P. N:disfi^t.y.pai,l.^i^^ 444. . ^^^^^

' C^) Obfèrv. fur ^uelques Médailles pag. ó^r
(f) CÈLLAK.IÜS m app. ad'Jofephum TÜm^/lï^^^

329. CV. SEGAAR. ohf, ;»L»MZ«/>/?^.-ï3li''--"'- •'-f-'''-

."iKK
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tellinge LB, dat is, het tweedejaar- (g).

Op een' anderen penning van Ptolemaeus

leest men L:i , het welk het vierde jaar

aanduidt , en 't gene le blond (h) ver-

klaart van 't vierde jaar der regeriige

van Ptolemaeus , te rekenen van dien

tyd , toen Pompeius voor de tweede

maal in Syrië gekomen en met Ptole-

maeus in eenige onderhandelinge getre-

den was. Of deze gisfing gegrond zy,
durve ik niet bellisfen , te minder , om
dat ik geene betere , in haare plaatfe

,

^eet te geven. Indien de beeldtenis

,

op de voorzyde der penningen , tot Pto-

lemaeus behoort , zou de gisfing van le
Rr 2 blond

(g) Het is overvloedig bekend, dat de letter L
op de Griekfche penningen bececkene Qcn jaar ^ als

zynde de ccrfle letter van 't woord Avna^as ^ in

dien zin gebezigd door Homerus en anderen. Zie
STEPIIANCS Thes. Lmg. Gr. inV . ^ cn HCSYCHIUS V.
AuHa/Siz?, met deaanteekcningen van den geleerden
ALBivRTj.— Wyders biykt het van elders, dat de
Griekfche letter A oudtyds gelchrevcn wierde L,
zoo op de penningen, 'by goltzius en e. span-
HEIM de V. et P. N.pag. 5Ó , 77, als in de opfchrif-

, ten, by SPON.IUS Miscell. erud. Antiq. fag. 3I>—317 ,

eïi E. coRSiNUs Not. Gracorumbag. d,\. Men zJe nocii

G. L, CASTELLUS Vrolegom, ad Sicilia et ohjacentium hijula-

ruvi veterum Injcripttonum novam collectionem ( Pa>3or?iii 1 7Ó9)
..pag. XLII; MOKIS de epoihis Sjro- Mac. duf. lY . pag.

30Ö, 308, 468; GORlUt. difefa deII* Alfabeto degli anth
cbi Toscani fag. 113, H4»

(h} L. c. pag, Ö4.



62S j. w. TE Waver over Één

feLO]^ïD daar door eenigzins bevestigd

worden.
Eindelyk valt onze aandacht op die

twee gewapende mannen, op de rugzy-
de van den penning te vinden. Het is

gemakkelyker te gisfen , dan te bepalen

,

wie door dezelven bedoeld worden. In-

dien de gemaakte aanmerkinge over de
jaarrekeninge vast ging, kon men, mis-

fchien, denken op Pompeius en Ptole-

maeus. Het blykt anders uit josephus (i),

dat Ptolemaeus vermaagfchapt was, en
eene groote gemeenzaamheid hadt met
Dionyfius van Tripolis , aan wien hy in

aart , zeden , belangen , bedryven en
oogmerken vry gelyk was» Hierom
vermoedde le blond (k) , dat Ptole-

maeus en Dionyfius hier by eikanderen

flaan. Doch dit komt my naauwlyks
aannemelyk voor , vooral wanneer wy
voor waarhe-d houden , 't gene de Abt

,

aangaande de bedoelde jaartellinge, te

voren gezegd hadt. Want 't is niet

wel te vermoeden, dat Ptolemaeus, op
zyne penningen de beeldtenis van Di-

onyfius zal heboen doen plaatfen, die,

eeuigen tyd vroeger , op last van Pom-
pe-

(i) Axf. Iuc{, Lth. XIV f. 3 5 2.

(k; Pag, 66.
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peius onthoofd was. Zoo 'er noch meerpenningen van dezen Ptolemaeus o^dekt wierden, zou men, mogelyk. hier-omtrent en over de jaartellinge iec 00beter' grond kennen vastiteüen, ^

-^r&'M
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